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VENHA CANTAR COM A GENTE!

Sistema Fieg lança o Hino
do Aluno do Sesi e Senai

BOLETIM SEMANAL DE NOTÍCIAS DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Com presença da diretoria da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), presidida pelo goiano Paulo Afonso Ferreira, o Sistema Fieg
lança terça-feira (21/05) o Hino do Aluno do Sesi e Senai.
O momento marca a abertura das comemorações do Dia da Indústria
(25 de maio) em todas as unidades no Estado. “Vou trabalhar na
indústria. E o meu futuro conquistar”, diz refrão da canção.
Vamos todos à Escola Sesi Canaã, às 8 horas da manhã!

Gilmar Félix / Câmara dos Deputados

REFORMA

RODRIGO MAIA VEM
A GOIÂNIA DISCUTIR
PREVIDÊNCIA

N

uma promoção do Fórum
de Entidades Empresariais e da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional
Goiás, o presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia,
ministra em Goiânia segunda-feira (20), às 19 horas, palestra
sobre a Reforma da Previdência
Social e as Perspectivas para
o Brasil nos Próximos Anos.
Evento, na Casa da Indústria,
sede da Fieg, na Vila Nova,
reunirá empresários, lideranças
sindicais, políticos e autoridades, interessados nesta que é
atualmente a principal agenda
do Brasil.
Para o presidente da Fieg,
Sandro Mabel, é urgente envolver a população nessa discussão, tão relevante para o Brasil,
principalmente por impactar na
sustentabilidade financeira do
País para as futuras gerações.
(veja correlata).
A palestra terá transmissão

ao vivo no canal do Youtube do
Sistema Fieg. Veículos de comunicação e jornalistas/fotógrafos/
cinegrafistas interessados em
cobrir o evento devem credenciar-se com antecedência no
site da Fieg (www.sistemafieg.
org.br): basta clicar e acessar o
formulário para credenciamento. Momentos do início da palestra, às 18h30, Rodrigo Maia
e o presidente da Fieg, Sandro
Mabel, concederão entrevista
coletiva, na Casa da Indústria.

MUDAR SISTEMA É
PRECISO PARA 6 EM
CADA 10 BRASILEIROS,
DIZ PESQUISA CNI
Seis em cada dez brasileiros (59%) consideram necessária a reforma da Previdência. A
percepção de que as mudanças
são imprescindíveis é maior
entre os homens, os que têm
ensino superior e renda familiar superior a cinco salários


Rodrigo Maia: presidente da Câmara fala a empresários goianos
sobre a reforma da Previdência e perspectivas para o Brasil

mínimos, informa a pesquisa
Retratos da Sociedade Brasileira – Reforma da Previdência,
divulgada pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI) na
semana passada.
De acordo com o levantamento, 63% dos homens
dizem que é preciso reformar
a Previdência. Entre as mulheres, o porcentual cai para 54%.
As mudanças são necessárias
para 68% dos entrevistados
com ensino superior e para
73% dos que têm renda familiar acima dos cinco salários
mínimos. A reforma também
tem o apoio da maioria dos que
ganham menos e com menor

grau de escolaridade: 52% dos
que completaram até a quarta
série do ensino fundamental e
51% e dos que recebem até um
salário mínimo acreditam que o
sistema precisa mudar.
“A maioria da população
já reconhece que a Reforma da
Previdência é indispensável
para o País”, afirma o presidente da CNI em exercício, Paulo
Afonso Ferreira. Ele destaca que
as mudanças na Previdência
são urgentes e imprescindíveis
para assegurar o pagamento
futuro de milhões de aposentados e beneficiários do sistema
e para garantir o equilíbrio das
contas públicas.
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Nerópolis: famosa

TODOS OS CAMINHOS LEVAM A NERÓPOLIS

O doce tempero para os negócios

A

berta hoje (16/05), a 1ª
Expo Nerópolis prossegue até domingo, na
Praça São Benedito da vizinha
cidade da Região Metropolitana de Goiânia, cuja economia
vai muito além dos famosos
doces e temperos. A 25 km da
capital, Nerópolis também se
destaca pelo parque industrial
em franca expansão, com empresas de grande porte de vários
segmentos, inclusive multinacionais que geram milhares de
empregos diretos e indiretos. A
1ª Feira da Indústria, Comércio,
Agropecuária e Serviços foi concebida para criar um cenário
para os negócios e servirá ainda
como termômetro para a economia no Estado. Entre os objeti-
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vos, estão atrair investidores,
promover as empresas, lançar
novos produtos e divulgar as
potencialidades do município.
Com apoio do Sistema
Fieg, por meio do Senai, e outros parceiros, a realização é da
Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de
Nerópolis (Acianer), com apoio
de parceiros e contará com 56
estandes de empresas da cidade
e região. Segundo o presidente
da Acianer, Ancelmo Marques
Pereira, a expectativa é de que
a feira movimente um volume
de negócios em torno de R$ 3
milhões. “É uma excelente vitrine para divulgar o potencial das
empresas e atrair investidores.
São vários segmentos em um só

espaço trocando experiências
e concretizando negócios”,
ressalta.
A feira deve receber um
público de 15 mil pessoas nos
quatro dias e a ExpoNerópolis
contempla ainda outros setores
dos negócios, como a da economia criativa, com cultura,
música como entretenimento
e gastronomia. Os doces e os
temperos, marcas da cidade
serão destaques na praça de
alimentação com ampla e confortável estrutura para receber
os visitantes.

CAPACITAÇÃO – Durante
evento, empreendedores do
setor de alimentação fora do
lar terão oportunidade de

pelos doces e temperos,
cidade tem também
parque industrial em
franca expansão

capacitação. A Carreta Escola
de Panificação do Senai estará
estacionada na Praça São Benedito, onde serão ministradas oficinas com receitas de cup cake,
bolo de pote e pães especiais.
Outra oportunidade de conhecimento e capacitação será oferecida pelo Senac com os cursos
Boas Práticas na Manipulação
dos Alimentos e Qualidade no
Atendimento ao Público. Haverá também uma exposição
de carros antigos e a Toyota vai
oferecer condições especiais
para a compra de veículos da
marca. O funcionamento será
das 17 às 23 horas, inclusive no
domingo, e a entrada é franca.
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VAPT-VUPT
RESGATE DE CIDADANIA

PARCERIA COM CAOA MONTADORA

Moradores de rua fazem cursos no Senai

Senai reestrutura área de mecânica
automotiva em Anápolis

Abaixo da linha da pobreza, totalmente ignorados
pelo poder público, ausentes até mesmo das estatísticas
do IBGE, que desconhece o tamanho da população
exposta no ambiente urbano e às margens de rodovias,
60 moradores de rua de Goiânia serão contemplados
com cursos profissionalizantes do Senai. O projeto é
desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT/
GO), em parceria com a Defensoria Pública do Estado,
voltado à promoção de empregabilidade.
A Escola Senai Vila Canaã, na capital, vai realizar
cursos de assistente de cozinha, pedreiro e de pintor
de obras, com início previsto para o dia 17 de junho.
Os alunos vão receber bolsa de estudo no valor de 500
reais, além de lanche e transporte. O procurador-chefe
do MPT/GO, Tiago Ranieri, explica que o projeto visa
mudar a realidade da população de rua ao oferecer
capacitação profissional e facilitar a inserção no
mercado de trabalho formal.

A Caoa Montadora, cujo presidente, Carlos
Alberto de Oliveira, garantiu esta semana, após
reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes,
que não fechará sua fábrica em Anápolis, ampliou
parceria com a Faculdade Senai Roberto Mange, de
Anápolis, com entrega, no dia 23 de maio, de novas
instalações da área de mecânica de manutenção
automotiva da unidade. O investimento inclui a
doação de novos veículos e equipamentos pela
empresa para capacitação e atualização tecnológica
de seus colaboradores e da comunidade, visando à
formação de profissionais. O evento será aberto às 9
horas, com presença do presidente da Fieg, Sandro
Mabel, do diretor executivo da Caoa Montadora,
Márcio Alfonso, do diretor regional do Senai, Paulo
Vargas, além de gerentes e jovens aprendizes do Senai
que atuam na montadora.

Willian Borges e

Terezinha de Jesus
Araújo Castro,
coordenadores da
Faculdade Senai
Fatesg, e Vera
Balbino, presidente
da Amdasgo, durante
a homenagem na
Assembleia

EMPREGABILIDADE

Senai é homenageado por inclusão de PCDs auditivas
O Senai foi homenageado terça-feira (14/05), durante conferência sobre empregabilidade, na Assembleia Legislativa
de Goiás, como uma das dez instituições goianas que mais promoveram ações afirmativas para pessoas com deficiência
auditiva. A iniciativa é da Associação das Mulheres Deficientes Auditivas e Surdas de Goiás (Amdasgo), com apoio do
Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados pelo INSS (Fimtpoder).
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VAPT-VUPT
CURSOS, OFICINAS, ETC!

Goiás Fashion Business
promove cadeia da moda
Referência em formação profissional e assessoria técnica, o Senai se uniu ao Sebrae e Senac e para potencializar
a cadeia produtiva da moda em Goiás, com a realização do
Goiás Fashion Business. A iniciativa visa qualificar empresários e profissionais da área por meio de encontros,
workshops, oficinas e cursos promovidos pelas instituições
parceiras. A programação será desenvolvida durante todo
o ano e é voltada para os setores têxtil e confecção, joias e
acessórios, couro e calçados, cosmetologia e perfumaria.
PARA MAIS informações, acesse o
site www.senaigo.com.br

GESTÃO DE PROCESSOS EM
TEMPO DE MUDANÇAS

BPM Day movimenta
Casa da Indústria
A Casa da Indústria recebeu,
na quarta-feira (15/5), o BPM Day
Goiás, considerado o maior evento
de Gerenciamento de Processos de
Negócio (BPM – Business Process
Management) do Estado. Com o
tema Gestão de Processos em Tempo
de Mudanças, as discussões foram
enriquecidas com apresentação de
casos práticos. O destaque ficou
por conta do case Como Acelerar os
Ganhos de BPM com a Robotização de
Processos. O gerente de Tecnologia da
Informação do IEL Goiás, Joel Matos,
e o consultor e especialista em gestão,
tecnologia e inovação da Drasi, Sérgio
Calura, apresentaram a experiência da
implantação do RPA na área de estágio
do instituto. O evento foi realizado
pela Association of Business Process
Management Professionals (ABPMP),
com organização do IEL Goiás e Senai.
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ÀS MAMÃES – O Sistema Fieg comemorou antecipadamente o Dia
das Mães, com um almoço na sexta-feira (10/05), na Casa da Indústria.
A festa, prestigiada pelo presidente, Sandro Mabel, e outros diretores,
foi organizada pela Associação dos Empregados do Sistema Fieg
(AESFIEG). Homenagem especial foi prestada às mães vencedoras de
um concurso de mensagens, Anne Vanessa, da Gerência de Educação
Básica do Sesi, e Joyce Aline Daddio, do ICQ Brasil, além das futuras
mamães Suzana Borges, Janaína Maris e Ana Maria Pereira (fotos)

Fotos: Alex Malheiros

BOLETIM SEMANAL DE NOTÍCIAS SOBRE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, EDITADO COM
COLABORAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DA FIEG

MARATONA DE PROGRAMAÇÃO

Prefeitura de Goiânia e
Sebrae lançam Mutirão Tech

C

om apoio do Sistema Fieg,
por meio do Senai, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho,
Ciência e Tecnologia (Sedetec) e o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae
Goiás) lançaram terça-feira (14/05)
o Mutirão Tech, reunião da comunidade tecnológica de Goiânia em
um Hackathon, uma espécie de
maratona de programação em que
desenvolvedores buscam discutir
novas ideias para implementação
de projetos de software ou hardware
buscando soluções de problemas
sociais.
Titular da Sedetec, Celso Camilo explica que a ação é inédita
e trata-se de um novo tipo de mutirão. A estratégia, segundo ele, é
mobilizar a comunidade tech para
criar soluções tecnológicas para
os problemas sociais. Serão duas
fases, sendo a primeira a Maratona de Programação – Hackathon,
entre os dias 7 e 9 de junho, e a
segunda fase um processo de integração e transferência para a Prefeitura das três melhores soluções

idealizadas durante a primeira fase.
Ao final, uma banca selecionará a
melhor solução e a equipe ganhará
um prêmio.
Para o diretor-superintendente do Sebrae Goiás, Leonardo Guedes, a parceria entre a Prefeitura
de Goiânia e a instituição objetiva,
principalmente, buscar soluções
tecnológicas para melhorar a vida
da população goianiense. “O Sebrae

será responsável pela metodologia que vai ser aplicada durante o
evento e a Prefeitura vai coordenar
o trabalho, apresentando as demandas da população em diversas
áreas como: social, saúde, educação, esporte, moradia e transportes. Serão formados grupos de
trabalho que ficarão imersos por
três dias com o intuito de apresentar soluções para as principais


Lançamento do Mutirão
Tech: Senai participa da
maratona de programação

demandas da população”, explica.
Além da Prefeitura e Sebrae,
que disponibilizará seus recursos
e a experiência de seus analistas,
outras entidades, como a Fecomércio, Senac, GynTec, Funtec,
Assespro, Senai, StartupGO, UFG
e IFG são apoiadoras do evento.
5

| G O I Á S I N D U S T R I A L P a u t a E x t r a | E S PA Ç O 4 . 0 | G o i â n i a 1 6 - 0 5 - 2 0 1 9 |

Shutterstock

TRANSFORMAÇÃO

Impacto da tecnologia no futuro
será debatido no 8º Congresso
Brasileiro de Inovação da Indústria

C

omo a inovação e a tecnologia já estão
transformando a sociedade? Quais promessas fazem para o futuro, do acesso à
saúde ao papel do trabalho? As questões estarão
no centro dos debates do 8º Congresso Brasileiro
de Inovação da Indústria, que será realizado nos
dias 10 e 11 de junho, no São Paulo Expo – Exhibition & Convention Center. A iniciativa é da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
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(Sebrae) e faz parte da agenda da Mobilização
Empresarial pela Inovação (MEI).
Ao longo de dois dias, líderes empresariais,
acadêmicos, autoridades, além de especialistas internacionais e brasileiros discutirão os
impactos da revolução digital sob diferentes
perspectivas e quais estratégias países e empresas têm adotado para avançar na corrida
tecnológica. Nesse contexto, a inovação tem
ganhado espaço sem precedentes na agenda de

desenvolvimento de países ricos e emergentes,
mas o Brasil ainda caminha a passos lentos.
Apesar de ser a 9ª economia do mundo, o País
investe menos de 10% do que os Estados Unidos
dedicam à inovação, que, em 2017, chegou a
US$ 483 bilhões.
LEIA MAIS no portal do Sistema Fieg
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FUTURO DO TRABALHO – Entre
os assuntos mais instigantes, o futuro
do trabalho é tema exclusivo de um dos
painéis, que contará com a presença
de dois dos maiores especialistas
internacionais. A norte-americana
April Rinne, colaboradora do Fórum
Econômico Mundial, e o britânico Daniel
Susskind, professor e pesquisador de
Oxford, virão ao País para falar sobre
as tendências mundiais do trabalho.
Na mesa, será debatido como as
tecnologias vão impactar os empregos
e transformar o mercado de trabalho
na indústria e outros setores.
O futuro dos alimentos e as
tendências da inovação nas áreas de
saúde, defesa e energia também serão
debatidos no Congresso, assim como
as políticas de incentivo à inovação, as
cidades do futuro e experiências nacionais
e internacionais de sucesso. Entre os
palestrantes confirmados, estão Carsten
Fink, economista-chefe da Organização

MULHERES NA INOVAÇÃO
– O Congresso de Inovação também
discutirá a questão de gênero na
ciência, tecnologia e inovação. Com
moderação da presidente do Conselho
de Competitividade dos Estados
Unidos, Deborah Wince-Smith (EUA),
participam do debate a diretora de
Inovação da CNI, Gianna Sagazio;
a CEO da Microsoft Brasil, Tânia
Cosentino; a CEO da SAP Brasil, Cristina
Palmaka; a professora da Universidade
de Cornell Lourdes Casanova; e a
especialista Heloísa Menezes.
Na avaliação do presidente da CNI
em exercício, Paulo Afonso Ferreira, a
inovação precisa ser vista como uma
agenda para o desenvolvimento do País.

Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI); Rakesh Jain, professor de Harvard
e diretor de Desenvolvimento de Negócios
da JUST, empresa com foco em produtos
de proteína à base de plantas; Rafael
Steinhauser, presidente da Qualcomm

para a América Latina; Ana Paula Assis,
presidente da IBM América Latina; André
Clark, presidente e CEO da Siemens
Brasil; Alex Nascimento, cofundador do
UCLA Blockchain Lab; entre outros.

Shutterstock

“A inovação é a palavra-chave para o
mundo desenhado pela 4ª Revolução
Industrial e o fio condutor do novo
mercado de trabalho, da nova indústria,
das novas formas de relacionamento e
consumo”, destaca. “A capacidade das
empresas inovarem é determinante para
aumentar o desenvolvimento econômico
e social do Brasil. A inovação é condição
inequívoca para a competição em
mercados globais, a criação de empregos
de qualidade e o fortalecimento da
indústria”, acrescenta o dirigente.
Para o presidente do Sebrae, Carlos
Melles, a retomada da economia do
País passa pela inovação nos pequenos
negócios. “As micro e pequenas
empresas correspondem a 98,5% das

empresas brasileiras, são elas as grandes
geradoras de emprego e renda no Brasil.
A força dos pequenos negócios na
movimentação da economia mostra o
quão importante é estarmos alinhados à
tendência mundial de mercados”, afirma o
presidente, enfatizando a importância do
evento. “O Sebrae sabe da importância do
aprimoramento, por isso vem investindo
em capacitação. No nosso balanço
de 2018, contabilizamos 10 milhões
de atendimentos a pessoas físicas e
jurídicas; 5,2 milhões de orientações
técnicas; 4,5 milhões de horas de
consultoria; 1 milhão de participantes em
cursos presenciais e 578 mil cursos de
ensino à distância”, explica Melles.
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ATRAÇÕES – No ecossistema de inovação, espaço de
passagem obrigatória do público antes da entrada no auditório,
serão erguidos os ambientes da CNI, Sebrae, Serviço Social da
Indústria (Sesi) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai), além das atrações que vão ser apresentadas pelas
empresas patrocinadoras e apoiadoras do Congresso.
CAÇAS – Entre os destaques que serão expostos está
uma réplica em tamanho real do caça sueco Gripen E, da
SAAB, modelo de 15 metros de comprimento por 8,6 metros
de largura usado pela Força Aérea Brasileira (FAB). Os
inscritos no evento poderão entrar na cabine da aeronave
de 3.000 kg para conhecer o modelo e tirar fotos.

INDÚSTRIA 4.0 E SAÚDE NO TRABALHO – No
espaço do Senai, serão expostas experiências de indústria
4.0, tecnologias produzidas nos institutos Senai de Inovação e
haverá apresentações de casos de sucessos de 40 empresas
parceiras. No espaço do Sesi, por sua vez, o destaque será a
plataforma Sesi Viva Mais, que organiza em ambiente digital
único dados e informações para apoiar ações de segurança e
saúde no trabalho. Está prevista também a exposição de alguns
sistemas adotados em centros de inovação do Sesi, que são
unidades de pesquisa para melhorias no ambiente de trabalho.

TECNOLOGIA 5G E SOLUÇÕES INOVADORAS
– Serão expostas tecnologias e soluções da Totvs voltadas
para a inteligência artificial e da Qualcomm sobre a quinta
geração de sistema sem fio (5G). Também serão apresentadas
inovações produzidas por empresas como a Basf, Nokia,
Chemical Abstracts Service (CAS), Dassault Systèmes,
além de soluções inovadoras do BNDES e do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

NETWORKING E EVOLUÇÃO DIGITAL – No
espaço da CNI, haverá exposição de tecnologias de empresas
participantes do Programa Inova Talentos, no qual bolsistas
são selecionados para atuar em projetos de pesquisa e
desenvolvimento em empresas. Também haverá networking
entre painelistas e convidados, além de workshops
sobre evolução digital e ecossistemas de inovação.

EMPREENDEDORISMO INOVADOR – No espaço
do Sebrae, serão realizadas diversas ações de conexão,
capacitação, inovação e tecnologia para grandes e pequenas
empresas. Haverá destaque para a aproximação dos
pequenos negócios e das grandes empresas, por meio
do encadeamento produtivo, valorizando os benefícios da
inovação para a economia e o setor produtivo. Serão realizados
desafios entre empresas tradicionais e startups, contato
com representantes de fundos de investimento e várias
oficinas direcionadas à inovação nos pequenos negócios.
O lançamento do estudo realizado pela Anprotec e Sebrae
sobre Corporate Venture no Brasil - Co-inovando em Rede
também terá destaque, assim como a recente aprovação da
Lei Inova Simples e sua importância para o ecossistema.
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PRÊMIO NACIONAL DE INOVAÇÃO – Ao fim do
primeiro dia do Congresso – 10/6 –, o São Paulo Expo será
palco da entrega do Prêmio Nacional de Inovação, realizado
pela CNI e o Sebrae. O objetivo da premiação é incentivar e
reconhecer os esforços bem-sucedidos de empresas em
prol da agenda da inovação e gestão da inovação. Entre
os 1.746 projetos inscritos, 54 finalistas concorrerão em
quatro categorias a R$ 900 mil pré-aprovados no Edital de
Inovação da Indústria, além da participação em imersões
internacionais em ecossistemas de inovação.
CONFIRA MAIS informações sobre o evento no site
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Ambiente de compras

virtuais, aplicativo
desenvolvido pelo Senai
Cetiqt para ser
disponibilizado às empresas

UM SMARTPHONE NA MÃO, UM ÓCULOS ...

Ponto de Vendas em realidade
virtual aumenta experiência de
consumo em e-commerce

É

fato que os consumidores
estão, cada vez mais, preferindo as compras virtuais
às físicas. Até 2021, segundo uma
pesquisa do Google, 67,4 milhões de
pessoas farão sua primeira compra
pela internet. E se em vez de elas
apenas escolherem peças estáticas
em uma página de internet pudessem passear virtualmente por uma
loja de verdade? Esta é a proposta do
ponto de vendas virtual, um aplicativo
desenvolvido pelo Senai Cetiqt para
ser disponibilizado às empresas,
sejam elas e-commerce ou não.
Por meio de um celular
acoplado aos óculos de realidade
virtual, o Ponto de Experiência de
Consumo, como é chamado o app,
permite que o consumidor veja,
por exemplo, as araras de roupas
e, ao mirar com os olhos em uma
peça, veja sua descrição, cartela de

cores, tamanhos. Ele pode também
girar a imagem em 360° para ter
uma visão completa da roupa. Gostando, poderá colocá-la em seu
carrinho e continuar ‘passeando’
pela loja, repetindo o gesto a cada
peça que se interessar.
“Com o ponto de vendas em
realidade virtual o consumidor
sai completamente do lugar que
está e entra em outro ambiente,
ampliando sua experiência de
consumo com a marca”, comenta
Angélica Coelho, consultora técnica
em Moda do Senai Cetiqt.
Além de ser usado para vendas, o ponto de vendas virtual pode
ser útil também para experimentação virtual, estratégias de visual
merchandising e marketing. Angélica Coelho exemplifica: “Um novo
empresário, que está começando
agora e ainda não tem capital para

investir em um ponto de vendas
físico, ou até mesmo aquele que
precisa testar a comunicação de
sua loja, pode estudar experiências
e o comportamento do consumidor
por meio desse programa.”
Testar novas experiências e
tendências é urgente. De acordo
com a pesquisa feita pelo Google,
as ações omnichannel, que integram o físico e virtual, terão crescimento ainda maior nos próximos
anos, visto que os consumidores
multicanais gastam até 40% a mais
e são mais fiéis se comparados
àqueles que fazem compras apenas em um canal.
Roupas, calçados e beleza
são apontados como os nichos
de maior crescimento no e-commerce, com índice de 17% ao
ano – acima da média, que é de
12,4%. Com diversas aplicabilida-

des, o aplicativo desenvolvido pelo
Cetiqt vem auxiliar a indústria a
acompanhar esse crescimento. Em
outro aspecto, treinar equipes em
pontos diferentes é um desafio
e, por meio do app, será possível
assistir à mesma aula em tempo
real, como se todos estivessem no
mesmo ambiente. Outro exemplo
seria o desfile de uma nova coleção. Com o programa, uma marca
consegue apresentar suas peças
para diversos públicos em locais
distintos.
“Desenvolvemos propostas
modeladas para cada empresa,
de acordo com sua necessidade e
linguagem próprias, uma vez que
cada uma delas tem uma forma
distinta de se comunicar. O objetivo
é ampliar o potencial de cada marca”, destaca a consultora do Cetiqt.
E se engana quem pensa que
para desfrutar de toda essa experiência virtual é preciso investir
em equipamentos específicos. Por
ser um app, o programa roda em
qualquer smartphone, que pode
ser acoplado a um dos diversos
modelos de óculos de realidade
virtual disponíveis na internet, para
montagem caseira, em papelão.
O Ponto de Experiência de
Consumo está disponível para
demonstração no Fashion Lab, o
primeiro espaço colaborativo de
experimentação tecnológica no
setor têxtil, de confecção e moda,
situado na unidade Riachuelo do
Senai Cetiqt, no Rio de Janeiro.
9
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INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS

Vem aí o 7º Congresso
Científico Têxtil e Moda

O

Centro de Tecnologia da
Indústria Química e Têxtil
(Senai Cetiqt), no Rio de Janeiro, sediará, de 3 a 6 de junho, o
7º Congresso Científico Têxtil e Moda,
promovido pela Associação Brasileira de Tecnologia Têxtil, Confecção
e Moda (ABTT). O 7º Contexmod é
uma oportunidade de intercâmbio
de conhecimentos, discussão de resultados de pesquisas e validações e
transferência de tecnologias relacionados à cadeia produtiva têxtil e de
moda e disciplinas ou temas afins.
O evento contará com convidados nacionais e internacionais
e está dividido em quatro áreas
temáticas: gestão da cadeia têxtil
e de confecção; tecnologia têxtil
– processos, produtos (têxteis
convencionais, têxteis técnicos e
funcionais, não tecidos) e equi-
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pamentos; moda (design, cultura,
tecnologia de confecção, design
de superfície, processos criativos,
história) e sustentabilidade na indústria têxtil e de moda.
“O Contexmod reunirá pessoas de todo o Brasil. O programa
acadêmico é uma oportunidade
para trocar conhecimentos. Além
das apresentações de trabalhos
de pesquisa científica e tecnológica, relacionados com os temas
tecnologia, moda e gestão, haverá
visitas técnicas relativas ao segmento têxtil e palestras, abertas
ao público em geral. Será uma
grande oportunidade para todos
que se interessam pelos setores
têxtil e de moda no País”, explica a
coordenadora acadêmica do Curso
de Design de Moda do Senai Cetiqt,
Ana Claudia Lopes.

As inscrições para os interessados em participar das palestras
(ouvintes) podem ser feitas pelo
site do evento (www.contexmod.
com.br) até 31 de maio e custam
R$ 50. Após esta data, as inscrições
poderão ser feitas somente no local do evento (Unidade Riachuelo,
do Senai Cetiqt) e o pagamento
será em dinheiro. Para grupos
acima de 30 pessoas, é preciso
entrar em contato pelo e-mail: cc@
abtt.org.br.
O Senai Cetiqt
O Centro de Tecnologia da
Indústria Química e Têxtil (Senai
Cetiqt) é referência em educação,
tecnologia e inovação para a indústria e para o mercado. Criada em
1949, a instituição oferece serviços transversais que a consagram

como um dos maiores centros latino-americanos de produção de
conhecimento aplicado à cadeia
produtiva desses setores. Com
cursos de nível superior, pós-graduação e extensão, também
oferta formações técnicas, de
qualificação e de aperfeiçoamento profissional em espaços que
simulam o processo industrial,
possibilitando o “aprender fazendo” desde as primeiras aulas. Por
intermédio do Instituto Senai de
Tecnologia Têxtil e de Confecção,
presta serviços especializados de
Metrologia (ensaios para avaliação da conformidade e calibração);
Consultoria (criação, produção e
qualidade) e Pesquisa Aplicada
(criação ou aprimoramento de
novos materiais, produtos, processos e sistemas). Já o Instituto
Senai de Inovação em Biossintéticos foi criado para desenvolver
soluções em química sustentável
por meio de biotecnologia e de
novos recursos renováveis para
o estabelecimento de produtos
e processos, atendendo assim
à demanda de PD&I da indústria
química brasileira.
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INTERAÇÃO

Programa de Mentoria do Senai
Cetiqt conecta empresários a alunos

O

Programa de Mentoria 2019
do Senai Cetiqt é apontado
como um dos destaques da
instituição pelos alunos que estão
cursando os três últimos períodos
dos cursos de Design de Moda e de
Engenharia Química. O Programa,
que será realizado online durante
todo o semestre, gratuitamente,
promove a interação dos estudantes
com nomes renomados da indústria
da Moda e Química, com o objetivo de
oferecer a eles uma formação completa, não só com conhecimentos
técnicos, mas também com experiências práticas e uma visão real da
atuação do profissional no mercado.
O pontapé inicial aconteceu
no início de maio com um encontro
presencial entre alunos e mentores
na Unidade Riachuelo, instituição
pioneira nesta iniciativa no setor.
Na ocasião, os alunos “mentorandos” também participaram de
workshops personalizados, com as
temáticas Construção de Currículos
e Marketing Pessoal.
O diretor da Denin Zero, Iuri
Cristofolini, que participa do Programa na área de Moda desde o
seu lançamento, em 2018, afirma
que o objetivo é auxiliar e orientar
os alunos, mostrando a visão de
quem está dentro do mercado e
possibilitando, deste modo, uma
troca de experiências muito proveitosa para aqueles que, em breve,
estarão começando uma trajetória
profissional. “Com a mentoria, os
estudantes conseguem olhar à
frente sabendo como se posicio-

nar no mercado e a possibilidade
de erros diminui bastante. No ano
passado, por exemplo, uma aluna
tinha uma ideia de negócio. Conversamos muito sobre posicionamento e ela, então, mudou o foco
e encontrou o ponto certo. Menos
esforço e dinheiro, hoje o retorno
é positivo”, revelou o empresário.
Diretor da Dellas Lingerie,
de Nova Friburgo, Fabrício Tardin,
afirma que os alunos já chegam
com questões bem formalizadas
e, a cada semestre que passa,
deixam o trabalho mais difícil. “O
nível é alto e os alunos chegam
com conhecimento do mercado
bem interessante. Nosso trabalho é ajudar no entendimento de
posicionamento da marca que
querem lançar ou do setor que
vão trabalhar. Fiquei surpreso

hoje porque muitos já falam em
trabalhar no conceito de Indústria
4.0, com sustentabilidade. Isso é
bom para o setor de Moda e mostra
que teremos profissionais mais
capacitados”.
Quando se inscreveu no programa a aluna de Design de Moda,
Maíra Vaz Carneiro, não sabia
exatamente o que iria encontrar,
mas, na primeira conversa com
o mentor, se surpreendeu com o
interesse pelos seus planos, projetos e área de atuação. “Além de
aprender coisas novas ficarei mais
focada para planejar meu próprio
negócio”, comemorou a estudante.
Para o diretor da Radix Engenharia e Software e um dos
mentores de Química, Flavio Waltz
Moreira e Silva, os alunos precisam aproveitar esta oportunidade


Equipe de mentoria do
Senai Cetiqt: conectando
alunos e empresários

pioneira do Senai Cetiqt para tirar
dúvidas sobre o mercado e pensar
em novas possibilidades. “Quem
me dera se na minha fase de universitário eu pudesse contar com
este tipo de apoio. Tivemos que
correr muito atrás, trabalhar com
erros e acertos, contar com o apoio
dos chefes mais interessados em
nos auxiliar nas empresas. O programa conta com a participação
de profissionais já consagrados
e a troca de experiências e informações é importantíssima para
que os estudantes cheguem ao
mercado com mais bagagem “,
concluiu. 
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EMPREENDEDORISMO E TECNOLOGIA

5ª Startup Day deve superar
marca de 30 mil participantes
Shutterstock

D

onos de startups, potenciais
empreendedores e o público
interessado em inovação e
novas tecnologias têm um encontro
marcado, no dia 18 de maio, na quinta
edição do Startup Day, promovido
pelo Sebrae. O evento, considerado
como um dos mais importantes no
segmento de startups no Brasil, é
uma oportunidade para a troca de
experiências, conhecimento e realização de negócios. A expectativa do
Sebrae é superar a marca de 30 mil
participantes, alcançada em 2018. As
unidades do Sebrae, distribuídas por
todos os Estados e Distrito Federal,
terão uma programação própria,
onde o tema principal será O Ecossistema e a Tendência à Transformação

Digital. Em Goiás, haverá edições em
Goiânia, Anápolis, Jataí, Rio Verde
e Uruaçu.
“Este ano, alguns Estados irão
fazer transmissões de seus eventos por meio das redes sociais para
que todos possam compartilhar
suas experiências”, explica a analista da Unidade de Inovação, Cristina Mieko. Segundo ela, na edição
de 2019 cada Estado preparou uma
programação que proporciona
capacitação compartilhamento
de experiências e conexão com o
ecossistema de inovação, inclusive nos municípios. Além disso,
as unidades do Sebrae em todo o
País também terão regras próprias
para a realização de inscrições, que

podem ser feitas pelo site www.
sebrae.com.br/startupday .
As novas tecnologias estão
revolucionando as relações de consumo e criando novos mercados a
cada dia. Com isso, o crescimento
do setor de startups no Brasil tem
sido vertiginoso. Em 2012, existiam
2.519 empresas cadastradas na
Associação Brasileira de Startups
(ABStartups). Em apenas sete
anos, esse número já supera a
marca de 10 mil empresas. Um
crescimento de quase 300%. Os
setores onde as startups mais têm
se destacado são educação (edutechs), agronegócio (agrotechs),
finanças (fintechs), internet, propaganda, comunicação, comércio

eletrônico e saúde e bem-estar.
Também há um número expressivo de startups nos setores de
logística e mobilidade urbana,
entretenimento, eventos e turismo.
O Startup Day é um evento
idealizado pelo Sebrae e co-criado
com o ecossistema de inovação
que acontece, simultaneamente,
em todo o Brasil. O Sebrae entra
com infraestrutura e o ecossistema de inovação desenvolve uma
programação com voluntários que
são referência para falar sobre
empreendedorismo e inovação. A
dinâmica de construção do evento
é toda de forma colaborativa, privilegiando sempre as demandas e
necessidades do ecossistema de
inovação de cada local.
INSCRIÇÕES NO link:
www.sebrae.com.br
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