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Indústria gaúcha 
começa 2022 confiante

FIERGS prepara missão à Feira de Hannover 

Sesi Sorrir faz Bem recebe inscrições até 28 de fevereiro

Mercopar terá mais um dia de programação 
e adiciona 60% de área útil

Senai completa 80 anos de educação profissional e inovação

Exportações industriais sobem 35,1% em 2021 no RS

RS Moda
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Congresso de Inovação
Abertas as inscrições
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CompetItIvIdade
O que é o Custo Brasil
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Notícias e matérias especiais da CNI 
estão mensalmente na revista on-line 

Indústria Brasileira. 

CLIQUE  NA CAPA E LEIA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

EDIÇÕES ANTERIORES DA SEMANA FIERGS:    CLIQUE AQUI

Com uma pequena elevação de 0,2 ponto, o Índice de Confiança do Em-
presário Industrial gaúcho (ICEI-RS), divulgado pela FIERGS na quinta-feira, 
chegou a 58,7 em janeiro de 2022. O que demonstra um quadro praticamente 
estável na comparação com dezembro de 2021, mas de otimismo entre os 
empresários, revelado pelo resultado acima dos 50 pontos. “A confiança da 
indústria gaúcha permanece em patamares elevados com o retorno das 
atividades econômicas e o bom desempenho das exportações, fatores que 
também sustentam o crescimento da produção do setor no estado”, diz o 
presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Está confirmada para o período entre 25 e 29 de abril a Feira 
Industrial de Hannover, na Alemanha, de forma presencial. A FIER-
GS, por meio do Centro Internacional de Negócios, se articula para 
levar uma missão empresarial para aquela que é a exposição líder 
mundial de tecnologia industrial, possibilitando aos participantes 
o contato com o que há de mais inovador e tecnológico nas áreas 
de automação (motion & drives), ecossistemas digitais, soluções 

energéticas, peças e soluções projetadas, future hub, global bu-
siness e logística.

A Feira de Hannover é direcionada a ceos, gerentes de produção, 
de cadeia de suprimentos e logística, engenheiros em busca de 
novas tecnologias e parceiros de cooperação no mercado global. 
Informações e reservas antecipadas podem ser obtidas pelo e-mail  
cinbusiness@fiergs.org.br ou ainda pelo telefone (51) 3347-8866.

O edital da campanha “Sorrir faz Bem” 2022/23 do Serviço Social da Indús-
tria (Sesi-RS) está com as inscrições abertas. O objetivo é promover o acesso 
à saúde bucal, prevenir doenças e incentivar a higiene entre os trabalhadores 
da indústria. A empresa que se inscreve recebe gratuitamente o atendimento 
por meio de uma unidade móvel do Sesi-RS, para realizar uma avaliação em 
saúde bucal e, na sequência, orientação e entrega de um kit de higiene bucal 
aos participantes. 
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Promovida pelo pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS) e pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio 
Grande do Sul (Sebrae-RS), a Mercopar terá mais um dia de programação em 
2022. Em sua 31ª edição, a tradicional feira de negócios será realizada de 18 a 21 
de outubro. Totalizando quatro dias de atividades - antes eram três -, o evento 
terá ainda uma expressiva expansão física: o Centro de Feiras e Eventos Festa 
da Uva, em Caxias do Sul, que tradicionalmente abriga a feira, irá comportar 
uma área total de 32 mil m² - 60% a mais de área útil em relação ao espaço 
ocupado em 2021 para receber o público e expositores. 
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A indústria de transformação gaúcha terminou 2021 com um total de US$ 
14,1 bilhões exportados no acumulado do ano, uma taxa de crescimento de 
35,1% (um aumento de mais de US$ 3,6 bilhões) na comparação com 2020. 
Parte deste resultado positivo se deve ao mês de dezembro, cujas vendas 
somaram US$ 1,4 bilhão, elevação de 29,3% ante o mesmo período anterior. 
Consideradas as médias dos cinco últimos anos antes da pandemia, de 2015 a 
2019, o crescimento foi em ritmo menor, de 14,9%, mas ainda muito acima das 
taxas usuais. “Nossos principais parceiros comerciais aumentaram em mais de 
50% as compras em 2021, especialmente os Estados Unidos”, destaca o presi-
dente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), 
Gilberto Porcello Petry. 
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O Senai-RS participa na próxima semana (de 25 a 28 de janeiro, das 10h 
às 17h) do RS Moda, que acontece no Centro de Eventos Serra Park, em 
Gramado, com a unidade móvel de Costura. O evento, que é promovido 
pelo Sivergs e Expovest, traz as tendência da moda para o inverno 2022.  O 
Senai estará promovendo seus cursos na área.

Terceira edição do Edital Gaúcho de Inovação para Indústria
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 com-
petitividade da indústria gaúcha. As empresas devem submeter sua ideia no 
endereço www.egii.com.br. A divulgação do primeiro ciclo com as ideias 
aprovadas será feita em fevereiro. 

CLIQUE AQUI E CONTINUE LENDO

Neste sábado, dia 22 de janeiro, o Serviço Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai) completa 80 anos. A instituição, criada em 1942 para qualificar 
mão de obra, evoluiu junto com o setor, tornando-se referência em educação 
profissional e tecnológica e inovação. Em oito décadas, a rede de escolas e 
institutos espalhados pelo país multiplicou o número de unidades, ampliou 
o portfólio de cursos e serviços para as 28 áreas industriais e alcançou um 
nível de excelência, da infraestrutura ao corpo técnico.

“O Brasil tem uma indústria de classe mundial. Nossos produtos, aqui 
mesmo do Rio Grande do Sul, são exportados para todo o mundo. Você 
encontra produtos brasileiros, de primeira classe, em qualquer grande País 
do mundo e em qualquer grande loja do mundo. Boa parte do sucesso se 
deve a formação profissional e ao desenvolvimento de tecnologia e inovação 
que o Senai oferece a essas empresas”, destaca o presidente da FIERGS e do 

Conselho Regional do Senai-RS, Gilberto Porcello Petry.  “Nesses 80 anos de 
Senai, cumpre reafirmar a importância que a indústria tem no crescimento 
dos demais setores da economia”, disse ele, citando que a produtividade 
agrícola é resultado também das máquinas e desenvolvimento genético do 
setor industrial.  “O comércio eletrônico existe, porque utiliza os equipamentos 
e chips que saem das nossas fábricas. Até as vacinas da covid, para citar algo 
bem atual, são fruto do segmento industrial, que é o setor farmacêutico”, 
ressalta. “Ao valorizar o papel da indústria no desenvolvimento, queremos 
assim comemorar a contribuição que o Senai tem dado nesses 80 anos de 
atividade no setor industrial . Onde tem indústria, tem Senai e onde tem 
Senai, tem desenvolvimento”, concluiu Petry.
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