
O ministro da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicações, Gilberto 
Kassab, vem defendendo a 
importância da inovação como fator 

na retomada do desenvolvimento 
do país. Em evento na terça-feira (4), 
cerimônia que marcou o início da etapa 
de pré-incubação de 91 empresas 
do programa Sinapses da Inovação 
em Florianópolis (SC), reforçou a 
importância de investimentos em 
pesquisa e no desenvolvimento 
tecnológico como forma de superar a 
crise econômica em que se encontra o 
Brasil. 

Um acordo de cooperação foi 
celebrado, na cerimônia, entre a 
Empresa Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial (Embrapii) e a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Santa Catarina (Fapesc). 
Além disso, foi lançado o edital 
Programa Primeiros Projetos, no 
valor de R$ 3 milhões, a partir de uma 
parceria entre o CNPq e a Fapesc 
visando apoiar a instalação, bem 
como a modernização e a ampliação 
de laboratórios. 

Kassab acredita que parcerias como 
essas demonstram a convicção no país 
de que o investimento, especialmente 
em inovação, é o caminho para que o 
país volte a crescer economicamente. 

Fonte: MCTIC
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PROCOMPI - PROGRAMA DA CNI E DO SEBRAE É DESTAQUE NO 
PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES NEGÓCIOS

O programa de  apoio à 
competitividade das micro e 
pequenas indústrias (Procompi) 
foi um dos destaques do programa 
Pequenas Empresas & Grandes 
Negócios, veiculado no domingo, 2 
de outubro de 2016. A reportagem 
explorou como o Procompi, fruto de 
uma parceria entre a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) e o 
Serviço Brasileiro de apoio à micro e 
pequena empresa (Sebrae), já ajudou 
mais de 6 mil empresas a ganhar 
competitividade.

Com o auxílio da consultoria do 

Procompi, a Selecto Ice, indústria de 
picolés de Fortaleza (CE), conseguiu 
encontrar o melhor nicho para lançar 
marca em um mercado bastante 
competitivo.  Atualmente conta mais 
de 200 pontos de distribuição de 
picolés no Brasil, e vende para outros 
estados do Nordeste, Centro-Oeste 
e Sudeste. “Tivemos uma consultoria 
com foco em gestão empresarial, 
gestão de produção, com foco 
no seguimento que gostaríamos 
de entrar, no posicionamento da 
marca, em capacitação de pessoal. O 
Procompi nos ajudou bastante”, diz 

Sofia Torquato, uma das sócias do 
negócio.

A empresa decidiu investir na 
fabricação de picolés de fruta naturais, 
promovendo o consumo saudável. “O 
Procompi tem um diferencial que é o 
atendimento coletivo das empresas. 
Então, conseguimos pegar empresas 
do mesmo setor, da mesma região, 
que têm problemas comuns e oferecer 
soluções customizadas para cada 
uma”, explica o gerente-executivo de 
Política Industrial da CNI, João Emílio 
Gonçalves.

Fonte: Portal da Indústria

Lançado pela CNI e pelo Sebrae em 1998, o programa foi renovado nos anos 
2000, 2006 e 2010. Chega à quinta edição com novo convênio firmado entre as 
instituições, em 2016. Serão investidos R$ 23,9 milhões para atender a 1,8 mil 
empresas. No último ciclo, realizado entre 2010 e 2015, o Procompi investiu 
cerca de R$ 30 milhões e beneficiou 2.298 empresas, de 17 setores. As regiões 
Norte e Nordeste desenvolveram mais da metade dos projetos. As participantes 
tiveram um aumento médio de 29% em produtividade, contra um crescimento 
geral da produtividade da indústria de apenas 1% no mesmo período. Além 
disso, mais de 60% das indústrias atendidas pelo programa implementaram 
ações de inovação e 23% tiveram redução nos custos de produção.

Entenda o 

INVESTIMENTO EM INOVAÇÃO É O CAMINHO PARA RETOMADA DO CRESCIMENTO, 
AFIRMA MINISTRO DA MCTIC

Ministro defendeu a ampliação dos recursos 
para impulsionar a inovação no país.

Crédito: Ascom/MCTIC
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APOIO

PROGRAMA DE TV, PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS, MOSTRA COMO O 
SISTEMA INDÚSTRIA PROMOVE O DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS

O quadro do programa teve inicio no domingo (04/10) e 
contará, ao todo, com 17 reportagens que apresentarão as 
vantagens e as oportunidades obtidas pelos empresários com 
programas como o Procompi, o Inova Talentos, a qualificação 
de fornecedores (PQF) e o desenvolvimento associativo (PDA).

Os empresários poderão acompanhar aos domingos, às 7h30, 
ações promovidas pela CNI, SENAI, SESI e IEL voltadas para a 
inovação e ao desenvolvimento da indústria brasileira. Serão 
apresentados ainda serviços como os oferecidos pelos institutos 
SENAI de Inovação e a Rede de Centros Internacionais de 
Negócios, entre outros. 

No mês de setembro foram apresentados programas 
direcionados ao trabalho promovido pelo SENAI na área 
de inovação e de formação de recursos humanos para as 
empresas. Em outubro, será a vez dos serviços oferecidos pela 
CNI. Em novembro, serão exibidos os programas do SESI e, em 
dezembro, os do IEL. Todas as reportagens são baseadas nas 
experiências das empresas que se beneficiaram das ações e dos 
serviços do Sistema Indústria. 

Fonte: Portal da Indústria

Fábrica de joias se prepara para o 
mercado com ajuda da CNI

A Confederação Nacional da Indústria tem uma 
rede de centros internacionais de negócios 
espalhada por todo o país para ajudar empresas 
de todos os tamanhos a entrar no mercado 
exterior.

Em Alagoas, uma família dona de uma fábrica de 
joias usou esse apoio e já vende para 19 países. 
Hoje, o projeto de internacionalização responde 
por um quarto do faturamento da marca.

Antes de a mercadoria ser despachada nos 
portos, a rede CIN prepara o empreendedor 
para essa nova jornada, promove cursos, sugere 
feiras de negócios, orienta na definição de 
preços e prazos de entrega. E, principalmente, 
ajuda o empresário brasileiro a entender como 
o empresário do outro lado da fronteira negocia.
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