
O último painel do Diálogo Brasil-Países Nórdicos, realizado no 

dia 22 de novembro pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), teve como principal tema de debate a produtividade.  

Considerada uma das principais questões da economia no 

mundo. 

Os obstáculos enfrentados para impulsionar o aumento da 

produtividade é algo  observado mesmo em países de economias 

estruturadas e de crescimento estável como Finlândia, Noruega 

e Suécia. Estratégias e particularidades nacionais à parte, todos 

os representantes dos países Nórdicos concordam em um 

ponto: reformas econômicas, apoio sistêmico à inovação e maior 

abertura internacional são fatores cruciais para impulsionar a 

efi ciência dos países. 

O exemplo vindo da Finlândia resume a relevância dos três 

fatores. Após o fi m da União Soviética, as empresas fi nlandesas 

tiveram que melhorar a qualidade de seus produtos por meio da 

efi ciência a fi m de competir no mercado doméstico e no mercado 

internacional.  O governo do país desenvolveu mecanismos 

de apoio à inovação para dividir os riscos do investimento e 

fomentar a pesquisa e a inovação. 

Já na Noruega, com a queda de produtividade na economia, 

o governo foi motivado pelo cenário a criar a Comissão da 

Produtividade. A partir da percepção sobre as diferentes 

performances nos setores da economia, a comissão identifi cou 

a necessidade de melhorar ou aperfeiçoar mecanismos.  O setor 

de petróleo e gás, por exemplo, um dos mais importantes para o 

país, apostou na aproximação entre academia, iniciativa privada 

e governo para garantir a boa performance.

Fonte: SAKKIS, Ariadne (Agência CNI)
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EMPRESA ALAGOANA SE DESTACA 
EM PREMIAÇÃO NACIONAL DO 

PROGRAMA INOVA TALENTOS

O Prêmio Inova Talentos 2016 incentiva a aproximação 

entre a indústria e os centros de pesquisa das universidades 

para transformação das pesquisas em negócio, produtos e 

serviços. Em Alagoas, a empresa atuante na construção de 

empreendimentos mobiliários, Cerutti Engenharia, obteve 

destaque e representou o estado em âmbito nacional fi cando 

entre os 10 melhores na categoria artigo destaque. 

O artigo “Desenvolvimento de processo para o aumento de 

produtividade na indústria da construção civil” foi elaborado 

pela bolsista do Programa Inova Talentos, Janine Gineli 

Serafi m, engenheira civil e responsável pelo Sistema de Gestão 

da Qualidade e pelo controle de produtividade de obras da 

empresa. O projeto objetivou o aumento da produtividade no 

canteiro de obras, de modo que a Cerutti Engenharia obtivesse 

maior efi ciência, além disso, tinha o intuito de inspirar outros 

empresários a medir esforços em suas empresas para a busca 

pelo aumento da média nacional brasileira. Para tanto, houve 

acompanhamento diário da produtividade de cada trabalhador 

e realização de treinamentos semanais, visando identifi car 

os gargalos nos processos produtivos, o que deu margem à 

pesquisa de novas ideias e tecnologias, adaptáveis à realidade 

da empresa, posteriormente testadas, medidas e quantifi cadas.

O artigo  completo pode ser visualizado em “A coletânea inova 

talentos: relatos de uma geração inovadora”, disponibilizada no 

Portal da Indústria, que é composta por 10 artigos, na versão 

impressa, e 17 artigos, na versão digital, escritos por alguns dos 

mais de 600 profi ssionais que passaram pelo programa. 

       Fonte: Portal da Indústria 
http://www.portaldaindustria.com.br/inovatalentos/media/

Publicacao_INOVA_Talentos_Premiados_1.pdf



Um evento realizado no dia 18 de novembro reuniu técnicos da 

área de competitividade da Apex-Brasil, onde esteve presente 

a analista de política e indústria da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), Maria Claudia Nunes Pinheiro. O encontro 

permitiu que o grupo se aprofundasse sobre questões referentes 

à comercialização e proteção de propriedade Intelectual no 

exterior, questão essencial nos processos de criação e inovação. 

Durante entrevista, Claudia Pinheiro abordou a importância 

do registro de marcas e patentes e desmistifi cou eventuais 

entraves burocráticos para esse processo. A analista explicou 

a necessidade dos registros para aqueles empresários que 

pretendem adentrar o comércio exterior e que querem se 

proteger. “Existe todo um sistema coordenado pela Organização 

Mundial do Comércio (OMC) e pela Organização Mundial 

de Propriedade Intelectual (OMPI) para garantir segurança 

jurídica aos inventores e criadores. É um incentivo para que eles 

continuem produzindo” afi rmou Claudia.

A analista de política e indústria da CNI responde ainda questões 

sobre diferenças entre marcas e patentes, como funciona o 

processo de registros e custos para realização de registros. A 

entrevista completa pode ser encontrada no Portal da Indústria 

e para maiores informações sobre o tema de “Propriedade 

Intelectual” empresários podem acessar o Guia do Exportador, 

lançado em 2015 pela CNI em parceria com a Apex-Brasil.

Fonte: Portal da Indústria
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APOIO

POR QUE OS EMPRESÁRIOS DEVEM SE APROPRIAR DE SUAS MARCAS E 
INVENÇÕES

EM ALAGOAS...
O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) tem por 

fi nalidade dar apoio as ações que tenham por 

fundamento a inovação tecnológica em todos os 

segmentos da ciência e da tecnologia.
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