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Presidente da FIERGS reforça importância na 
retomada da agenda internacional em Anuga

Sesi Com@Ciência debate 
educação pós-pandemia

Crescem as exportações da indústria no RS

Abertas as inscrições da 3ª edição do 
Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria
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Prêmio NacioNal de iNovação
Inscrições prorrogadas

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO 

coP26
A contribuição da indústria para uma economia de baixo carbono 
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O produto que protege 
nossos pés tem o trabalho 
de várias indústrias.
Muitos trabalhadores de várias indústrias colocam seu talento 
para levar estilo e conforto para os pés dos brasileiros. 
Toda uma cadeia produtiva se interliga para gerar empregos 
e valorizar o produto nacional.

Indústria brasileira. A força que está em tudo.

portaldaindustria.com.br

Indústria 
Brasileira
  Revista da Confederação Nacional da Indústria ▶ Ano 6  nº 59  

setembro 21

DRAWBACK ▶ Sem renovação de atos concessórios, prejuízo pode ser de R$ 1,2 bi
RECUPERAÇÃO ▶ Emprego industrial cresce por 12 meses consecutivos
ROBÓTICA ▶ Tudo sobre o lançamento da temporada 2021/2022

▼ SENADORA DANIELLA RIBEIRO
“Precisamos avançar na educação”

Inovação em 
todo lugar
A vacina contra a Covid-19 é apenas 
o episódio mais recente da longa série
de mudanças para uma vida melhor

Notícias e matérias especiais da CNI 
estão mensalmente na revista on-line 

Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

AGENDA

MARKETING INTERNACIONAL
Ao vivo e on-line, a capacitação sobre Marketing Internacional ocorre em 27 e 28 de outubro, das 15h às 18h, numa promoção da FIERGS, por meio 
do Centro Internacional de Negócios (CIN-RS). Inscrições em https://bit.ly/internacionalmkt. O objetivo é trazer atualizações sobre o conceito de 
marketing, considerando a realidade moderna global das interações nos mercados on-line e off-line. Informações em cinbusiness@fiergs.org.br ou 
(51) 989-7037-69.

As exportações da indústria de transformação do Rio Grande do Sul tota-
lizaram US$ 1,2 bilhão em setembro, 41,8% maior em relação ao mesmo mês 
de 2020. Entre janeiro e setembro, totalizaram US$ 10,1 bilhões, 34,2% acima 
do acumulado no mesmo período do ano passado. “A maioria dos setores 
exportadores gaúchos continua incrementando suas vendas, inclusive com 
resultados superiores aos de dois anos atrás, antes de começar a crise provo-
cada pela pandemia”, diz o presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

A terceira edição do Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria, promovido pelo Sesi, Senai, IEL e 
Sebrae, com apoio da FIERGS, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande 
do Sul, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (INPI) está com inscrições abertas até 25 de janeiro de 2022. O fomento busca 
promover a cultura da inovação e aumentar a competitividade da indústria gaúcha. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Com mais de 4,6 mil expositores de 98 países em sua 36ª edição, a Feira de 
Anuga terminou na quarta-feira, em Colônia, realizada em formato híbrido, com 
parte do público presencial e parte on-line. O presidente da FIERGS, Gilberto 
Porcello Petry, liderou uma comitiva que contou na Alemanha com 19 partici-
pantes, sendo 14 representantes de empresas dos setores de Cachaça, Grãos, 
Temperos, Cervejas, Vinhos, Orgânicos, Refeições e Pesquisa e Desenvolvimento 
em Alimentos e Bebidas. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Dois dias de muito aprendizado e troca de experiências. É isso que pro-
põe o Sesi Com@Ciência, consolidado como um dos principais eventos de 
inovação na educação do Sul do Brasil. Nos dias 20 e 21 de outubro, dezenas 
de palestrantes participam da programação, que é toda on-line e pode ser 
acessada no site www.sesicomciencia.com.br.  Lá também é possível fazer 
a inscrição, que é gratuita

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

IEL LAB divulga startups finalistas
O programa de aceleração de startups, promovido pelo Instituto Euval-

do Lodi (IEL-RS), o IEL LAB tem 22 finalistas para os quatro desafios lançados.
Para a Plataforma de conexão com as indústrias (FIERGS/CIERGS) 

estão na fase de entrevistas a Multiplicame, 2crowd, iCertus e Mogna.
Para Aplicações de algoritmos para análise preditiva de dados 

focados em saúde emocional e financeira (Stara): InvestPlay, Midas 
Finanças, Dyagnosys, 4intelligence e Dersalis.

A Inteligência artificial e big data para redução de estoques com 
foco em last mile (Aniger) tem os seguintes finalistas: HandOver, 
GoCart, Proffer, Take Me, Backlog e Eyby.

E Soluções de Inteligência Artificial (IA) para aumento de produ-
tividade industrial (Stara): Ubivis - Autonomous Industrial Machines, 
ConnectData Technologies do Brasil Ltda, Binahki,  XMachina, MSD 
Sistemas, PIX Force Tecnologia Ltda EPP e Gholias Tecnologia Industrial

EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI
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