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Atividade industrial começa o ano em queda no RS

FIERGS e Senai-RS conquistam prêmio 
Marcas de Quem Decide

Diretor da GM Mercosul reforça 
importância da unidade de Gravataí 

Competição global entre as empresas é tema de workshop

FIERGS acompanha missão 
oficial gaúcha à Argentina

México apresenta oportunidades de 
negócios a empresários gaúchos

Institutos Senai recebem grupo de 
empresários com foco em inovação

Consultoria de Inovação para 
Micro e Pequenas Empresas

Fórum de Economia debate 
câmbio e taxa de juros

Participação na 
41ª Fimec

Faculdade Senai oferece 
Pós-Graduação

IEL promove Diálogos para o Futuro 2017

Banco de Alimentos realiza Sábado Solidário 
para coleta de doações

O ano começa com o Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS) em queda, 
um recuo de 3,2% em janeiro, de acordo com os dados dessazonalizados. O 
resultado anula os avanços obtidos em novembro e dezembro de 2016 e leva 
o IDI-RS de volta ao piso da série histórica, iniciada em 2003. “O primeiro mês 
de 2017 revela que o quadro mudou, mas ainda é de muitas dificuldades para 
quem investe e produz neste País. As melhores notícias continuam por conta 
da redução no ritmo das quedas anuais e da estabilidade, ainda que de forma 
volátil”, diz o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul 
(FIERGS), Heitor José Müller, ao salientar que, depois de três anos de queda, o 
setor industrial gaúcho “parou de piorar” e continua influenciado principalmente 
pelo ambiente doméstico recessivo. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Sistema FIERGS recebeu, nesta terça-feira (7), dois prêmios na pesquisa 
Marcas de Quem Decide 2017, realizada pelo Jornal do Comércio em parceria 
com a Qualidata. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
como Entidade Empresarial; e o Serviço Nacional de Aprendizagem industrial 
(Senai-RS),como Ensino Técnico, foram as marcas Mais Lembradas e também as 
Preferidas do público, com 24,7% e 20,5%, e 21,6% e 22,2%, respectivamente. 
O presidente da FIERGS, Heitor José Müller; e o diretor regional do Senai-RS, 
Carlos Trein, receberam a premiação em cerimônia realizada no Centro de 
Eventos Plaza São Rafael.

A pesquisa Marcas de Quem Decide, realizado desde 1999, avalia simulta-
neamente os índices de lembrança e preferência de marcas em mais de 100 
setores da economia. Este ano, 526 pessoas foram ouvidas entre outubro e 
dezembro de 2016, sendo que mais de 60% dos entrevistados são proprietários 
ou sócios de empresas dos principais municípios gaúchos.

O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
José Heitor Müller, recebeu nesta quarta-feira (8), na sede da entidade, em 
Porto Alegre, o diretor de Assuntos Institucionais da GM Mercosul, Ricardo 
Santiago. No encontro, o executivo da montadora reforçou que a localização 
da fábrica no Rio Grande do Sul é cada vez mais estratégica para os negócios 
da multinacional. “A GM Brasil agora é GM Mercosul, é Brasil e Argentina 
juntos e serão mais fortes e competitivos. A nossa unidade em Gravataí 
tem um status geográfico e estratégico. Atacando nossas deficiências de 
competitividade, vamos estar em um patamar para competir com o resto 
do mundo”, afirmou Santiago.

O arrefecimento da economia e do consumo interno é uma das causas 
apontadas pelo advogado, contador e professor da PUC/RS, Mariano Manente, 
e pelo atual presidente da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior 
(Funcex), José Rubens de la Rosa,  para a internacionalização das empresas como 
estratégia de negócios. Os dois estiveram no Workshop Internacionalização: 
os Desafios e Estratégias para Expansão Global, nesta terça-feira (7), realizado 
pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, por meio do Conselho de 
Relações Internacionais e Comércio Exterior (Concex).

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A vice-presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
Maristela Cusin Longhi, e o diretor e coordenador do Conselho de Agroindús-
tria da entidade (Conagro), Marcos Oderich, participam na próxima segunda e 
terça-feira, 13 e 14 de março, da assinatura de acordos de cooperação bilateral 
entre o governo do Estado e as províncias argentinas de Mendoza e Misiones. 
O país vizinho é o maior parceiro comercial dos gaúchos no Mercosul.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Brasil e México intensificam as tratativas para estreitar suas relações co-
merciais. Por conta disso, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil), em parceria com a Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Sul, realiza na próxima terça-feira, 14 de março, evento sobre o cres-
cente potencial de comércio exterior entre os dois países latino-americanos. O 
Seminário Oportunidades de Negócios e Internacionalização – México é voltado 
para empresas nacionais produtoras de bens e ou serviços que desejam iniciar, 
aumentar a exportação ou abrir operações próprias com aquele país. O evento 
é gratuito e as vagas são limitadas. Informações pelo e-mail cin@fiergs.org.br. 

A programação do encontro contemplará, além das oportunidades, aspectos 
como ambiente e cultura de negócios para empresas brasileiras no México e 
os aspectos legais e tributários, entre outros. Na ocasião, a Apex-Brasil também 
irá detalhar a missão de internacionalização que realizará em 2017.

Os Institutos Senai de Inovação em Engenharia de Polímeros e o de So-
luções Integradas em Metalmecânica receberam, na segunda-feira, o grupo 
de empresários que participa do 4º Programa de Imersões em Ecossistemas 
de Inovação. O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado a receber o evento, 
promovido pela Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), liderada pela 
Confederação Nacional da Indústria, Senai e Embrapii e que vão visitar cinco 
Estados com o objetivo de aproximar a indústria dos melhores centros de 
conhecimento do País. O Programa, que iniciou pelo Rio Grande do Sul, vai 
ainda para Santa Catarina (7), Paraná (8), Rio de Janeiro (9) e Bahia (10). O su-
perintendente nacional do IEL, Paulo Mól, explicou que é uma oportunidade 
de mostrar aos empresários os centros de conhecimento e, ao mesmo tempo, 
aproximar estes locais das indústrias. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de estruturas e processos 
de inovação, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, em parceria 
com a Confederação Nacional da Indústria e o Sebrae, lançou nesta quarta-
-feira a Consultoria de Inovação para Micro e Pequenas Empresas. A intenção 
abrange ainda proporcionar maior conhecimento das organizações em 
relação ao tema e aumento de maturidade em gestão. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Dois Institutos Senai de Tecnologia participarão da 41ª Fimec 
(Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, 
Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes) que será 
realizada entre 14 e 16 de março, nos Pavilhões da Fenac, em Novo 
Hamburgo. Serão mais de 500 expositores apresentando produtos, 
processos de produção e inovação de mais de 900 marcas.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Estão abertas as inscrições para os cursos de Pós-Graduação da Faculdade 
Senai de Tecnologia. Engenharia de Redes de Computadores (até 15 de março), 
Engenharia de Automação e Controle Industrial e Gestão de Energia e Eficiência 
Energética (ambos até 21 de abril) são os cursos oferecidos. A intenção é ampliar 
a formação inicial obtida na graduação e oferecer novas oportunidades de atua-
ção profissional. Informações no site:  http://www.senairs.com.br/faculdade/. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) promove dia 22 de março o Diá-
logos para o Futuro 2017, a partir das 8h30min, no Centro de Eventos 
da FIERGS.  O workshop terá duas palestras: A Cultura do Coaching na 
Construção de Times de Alta Performance, pelo empresário Alexandre 

Prates, e Feedback e Sua Importância na Construção de Times de Alta 
Performance, pela ex-atleta Virna Dias.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O Banco de Alimentos realiza nesse sábado (11), em Porto Alegre, o primeiro 
Sábado Solidário do ano. A campanha de coleta de alimentos leva doações 
para mais de 350 instituições, o equivalente a 40 mil famílias atendidas. Vinte 
supermercados de Porto Alegre terão pontos de arrecadação (Big, Carrefour, 
Nacional e Rissul). Voluntários uniformizados estarão recebendo as doações 
no local, as quais, no final do dia, serão transportadas às instalações do Ban-
co de Alimentos pelas empresas transportadoras associadas ao Setcergs. O 
Banco de Alimentos, criado no ano de 2000 integra o Conselho de Respon-
sabilidade Social e Cidadania da FIERGS. Desde sua fundação já arrecadou 
e distribuiu mais de 35 milhões de quilos de alimentos. Além das doações 
junto aos supermercados, os donativos podem ser entregues diretamente na 
instituição. Mais informações por meio do telefone (51) 3026-8020 ou e-mail 
bancodealimentos@bancodealimentosrs.org.br.

Indústria gaúcha acredita em 
recuperação do PIB em 2017

FIERGS e Fecomécio-RS 
promovem aproximação 
do setor têxtil 

Grupo empresarial propõe parceria para ações
em responsabilidade social e meio ambiente

Entidades participam de Zoneamento Ecológico Econômico no RS

Indústria se aproxima de startups e parques tecnológicos

Empresas esclarecem dúvidas 
sobre o ATA Carnet

O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
Heitor José Müller, considera o atual período econômico o “pior da história do 
Brasil”, com dois anos consecutivos de profunda queda no PIB – Produto Interno 
Bruto (no ano passado, a economia encolheu 3,6%, e 3,8% em 2015). Apesar 
disso, vê alguma perspectiva para o futuro. “Trabalhamos em uma quase esta-
bilidade. Espera-se para o segundo semestre desse ano um aumento pequeno 
do nosso PIB, mas o simples fato de haver reversão de uma queda de 3,6% 
no ano passado para um possível crescimento de 0,5%, já é uma vitória”, diz. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O potencial de negócios entre a cadeia têxtil e o varejo gaúchos reuniu o 
presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), Heitor 
José Müller, e o presidente da Federação do Comércio de Bens e de Serviços 
do Estado do RS (Fecomércio-RS), Luiz Carlos Bohn, em Porto Alegre. As duas 
entidades unem esforços para integrar a produção com a demanda do varejo 
do setor. No Estado, 6.334 estabelecimentos industriais empregam 21.766 
pessoas, conforme a RAIS 2015.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

O gerente de Assuntos Corporativos da Coca-Cola Femsa Brasil, Rodrigo 
Simonato, revelou ao presidente da FIERGS, Heitor José Müller, em encontro 
na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira 
(8), o interesse da companhia em “participar ativamente de programas de 
responsabilidade social e meio ambiente”. Para isso, entende Simonato, é 
importante a parceria da empresa com a entidade industrial gaúcha. “Existem 
grupos qualificados na FIERGS cuidando desses temas, queremos apoiar”, disse. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Ocorreu nesta terça-feira (7), na sede da Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Sul, o encontro técnico conjunto entre FIERGS e a Federação da 
Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), apresentando a participação 
das entidades no Zoneamento Ecológico Econômico do Estado – ZEE-RS. “Ve-
mos o zoneamento com um grau de incerteza porque deste produto supõe-se 
que serão apresentadas zonas com indicação de escalas de vulnerabilidade 
ambiental. Estas escalas classificarão as áreas geográficas com maior ou menor 
grau de restrição às atividades produtivas. Esta é a razão porque devemos estar 
atentos e participar”, avaliou o coordenador do Conselho de Meio Ambiente 
da FIERGS (Codema), Walter Alexandre Rizzo Fichtner.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Inovar é preciso. E o caminho mais rápido e econômico para a inovação 
pode estar bem próximo, nos empreendimentos iniciantes, nas incubadoras e 
aceleradoras e nos parques tecnológicos. Para fazer a ponte entre a indústria 
tradicional e essa nova economia, a Federação das Indústrias do Rio Grande 
do Sul (FIERGS), por meio do Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec) e a 
Rede Gaúcha de Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos (Reginp), 
prepara o Roadshow de Inovação Aberta. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), por meio do 
Centro Internacional de Negócios (CIN-RS), realiza na próxima quinta-feira, 16 
de março, o evento “Entendendo o ATA Carnet”. A iniciativa irá esclarecer a im-
portância e os passos para a emissão deste documento aduaneiro que permite 
as empresas transitar, temporariamente, entre 75 países sem a incidência de 
impostos. O evento é gratuito com vagas limitadas. Informações pelo e-mail: 
cin@fiergs.org.br. Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Franca, Itália e Japão estão 
entre os principais emissores do ATA Carnet. Em novembro de 2016, a FIERGS 
fez a primeira emissão do documento aduaneiro no Brasil.

O ATA Carnet é resultado da Convenção de Istambul, de 1990. A Receita 
Federal nacional normatizou o documento aduaneiro em agosto de 2016 e o 
Brasil aderiu ao seu funcionamento em agosto de 2011.

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA FIERGS
Av. Assis Brasil, 8787 - CEP 91140-001 - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3347.8681

PROCOMPI NO RS 
O Rio Grande do Sul foi contemplado com quatro projetos aprovados no Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias 
(Procompi), uma parceria entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
nacional. Esta semana, três desses projetos, executados pela FIERGS, serão apresentados. Na quarta-feira, dia 15, às 14h, o Procompi – Padarias e 
Confeitarias do Século XXI, com apoio do Sindipan-RS, ocorre na na sede da FIERGS. Os outros dois são o Procompi – Capacitação Empresarial para o 
Setor de Cerâmica Vermelha 2017/2018, com apoio do Sindicer, em São Sebastião do Caí (Rodovia RS 122, número 13.505), no dia 14; e o Projeto de 
Competitividade Químicos – Barreiras Técnicas e Acesso a Mercado – Cosméticos e Saneantes, com apoio do Sindiquim (Rua Santa Catarina, 40, Porto 
Alegre). 

REUNIÃO REGIONAL
A FIERGS, por meio de sua vice-presidência regional, realiza Reunião da Região do Vale do Rio Pardo, em 23 de março, às 17h. Será na sede da 
Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Rio Pardo (ACIS), e a pauta inclui encontro de trabalho com presidentes de entidades empresariais 
locais, além da participação do tenente-coronel Bonfanti, comandante regional do Corpo de Bombeiros, que abordará o Plano de Prevenção Contra 
Incêndios (PPCI). Informações: (51) 3347-8773 ou 3347-8680.

DEFESA DE ALIMENTOS
Plano de Segurança e Defesa dos Alimentos (Food Defense) é o tema do seminário promovido pelo Sindicato das Indústrias da Alimentação do Estado 
do Rio Grande do Sul, com apoio da FIERGS e Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas, dia 5 de abril, a partir 8h, na sede da Federação 
das Indústrias. Destinado a profissionais relacionados com a implementação, avaliação e acompanhamento dos programas de segurança, o evento será 
ministrado pela engenheira de alimentos Carolina Prandine de Moura Lagos. Informações: sia-rs@sia-rs.org.br.

FEIRA DE HANNOVER
Estão abertas as pré-inscrições para os interessados em participar do principal evento internacional de Tecnologia para a Indústria. A Feira Industrial de 
Hannover, na Alemanha, será realizada entre 24 e 28 de abril e apresentará as novidades em energia, automação, pesquisa e tecnologia, entre outros. 
Informações pelo tel.: (51) 3347.8675 ou pelo e-mail cinbusiness@fiergs.org.br.

AGENDA
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O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) iniciou em 1º de março a campanha 2017 de vacinação de trabalhadores da 
indústria. As empresas interessadas em participar devem realizar a adesão pelo site www.sesirs.org.br/campanha-

vacinacao. O objetivo é promover a saúde e a qualidade de vida do trabalhador, reduzindo o afastamento e 
contribuindo para o aumento da produtividade da indústria gaúcha. De acordo com a Pesquisa Nacional 

de Saúde (PNS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a gripe ou o resfriado foi res-
ponsável por 17,8% das faltas de, pelo menos, um dia ao trabalho ou à escola em 2013. A meta 

deste ano é alcançar 240 mil trabalhadores.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Indústrias já podem aderir à 
campanha de vacinação do Sesi-RS
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Câmbio e taxa de juros foram os temas principais que pautaram o Fórum 
de Economia da FIERGS, nesta sexta-feira, em apresentações da Unidade de 
Estudos Econômicos (UEE) da entidade. De acordo com a UEE, reduzir juros 
e trazer a taxa de inflação para patamares mais baixos parece ser o caminho 
seguro que diminuirá a volatilidade da taxa de câmbio no Brasil. No fórum, 
que contou com a presença do presidente da FIERGS, Heitor José Müller, e 
é coordenado pelo vice-presidente Humberto Busnello, foi destacada ainda 
a necessidade de aumentar a participação dos manufaturados na pauta de 
exportações, visto que a volatilidade do Real decorre, também, do fato de o 
País ser exportador de commodities.

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO
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