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Oportunidades para MPMEs 

 

Destacamos abaixo algumas oportunidades para micro, 

pequenas e médias empresas que estão em aberto, tais como: 

Edital SENAI SESI de Inovação, Programa Brasil Mais Produtivo e 

cursos gratuitos de capacitação promovidos pelo Programa de 

Desenvolvimento Associativo (PDA). 

 

Edital SENAI SESI de Inovação 

O edital recebe até dia 7 de novembro de 2016 propostas de 

indústrias e startups interessadas em financiamento para 

projetos de inovação tecnológica, de desenvolvimento de 

protótipos e na área de saúde e segurança do trabalho. São R$ 

23,6 milhões disponíveis – cada projeto pode receber até R$ 

400 mil – sendo que R$ 20 milhões serão executados pelo 

SENAI e R$ 3,6 milhões pelo SESI. 

O processo de submissão divide-se em duas etapas: (1ª) ideias; e 

(2ª) planos de projeto. O objetivo é facilitar tanto o envio de 

propostas, como a concentração dos esforços na elaboração e 

análise do plano de projeto das ideias qualificadas como 

inovadoras. Dessa forma, as ideias e projetos não aprovados 

podem ser aprimorados e reenviados. Os resultados serão 

divulgados em três momentos, sendo: 

- Ideias qualificadas em 16 de maio, 29 de agosto e 12 de 

dezembro de 2016; e 

- Projetos aprovados em 25 de julho e 7 de novembro de 2016 

e 20 de fevereiro de 2017.  

 

Nesta edição, com o objetivo de fortalecer as cadeias 

produtivas industriais, as instituições poderão apresentar 

desafios (problemas e oportunidades de melhorias) que 

deverão ser solucionados com novos produtos e processos. O 

edital fará a aproximação entre essas instituições-âncoras e 

outras empresas que estejam interessadas em desenvolver 

as soluções inovadoras. Os desafios já podem ser propostos, 

por meio do site do edital, e os selecionados serão anunciados 

também em 3 ciclos, sendo que  o primeiro foi em 1º de abril e 

os demais serão em 27 de junho  e 10 de outubro. 

Os interlocutores no RS são: 

- SENAI - Gerência de Inovação e Tecnologia - GEITEC 

Nome: Maria Júlia Ledur Alles 

Telefone: (51) 3347.8857/8548 

Email: maria.alles@senairs.org.br 

- SESI – Gerência da Área Técnica – GEATEC 

Nome: Karen Eidelwien 

Telefone: (51) 3347.8633 

Email: karen.eidelwein@sesirs.org.br 

Maiores detalhes sobre o edital, cronogramas e inscrições 

estão no site www.editaldeinovacao.com.br. 

 

Programa Brasil Mais Produtivo 

O Programa pretende aumentar, em até 20%, a 

produtividade de aproximadamente 3 mil pequenas e médias 

indústrias por meio da tecnologia de manufatura enxuta 

(lean manufacturing). A meta do RS é atender 330 indústrias 

até o final do programa. 

http://www.editaldeinovacao.com.br/


 

 

 

A iniciativa é uma realização do Ministério do 

Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC), Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 

(APEX-Brasil) e Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial (ABDI), com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Os atendimentos às empresas serão feitos pelas unidades do 

SENAI de todos os estados. Cada consultoria prevê 120 

horas de atendimento, tendo como investimento R$ 18 mil, 

sendo R$ 3 mil como contrapartida da empresa e R$ 15 mil 

de aporte do programa. 

Nos dois anos de ação, estão previstos R$ 50 milhões em 

investimentos em 4 setores prioritários: alimentos e bebidas; 

metalmecânico; moveleiro e; vestuário e calçados. As 

empresas que tiverem interesse em participar, mas que não 

são dos setores contemplados, também podem se inscrever. 

Assim, ficará o registro da demanda para subsidiar possíveis 

pleitos de expansão dos setores. 

As indústrias interessadas em participar deverão fazer o 

cadastro no endereço www.brasilmaisprodutivo.gov.br. onde 

também está disponível o arquivo com os termos e condições 

do programa. 

Dúvidas ou maiores informações, favor contatar a Gerência 

de Inovação e Tecnologia do SENAI – GEITEC, pelo telefone 

(51) 3347.8837 ou email viviane.gomes@senairs.org.br 

 

Capacitação gratuita para MPEs 

Nos próximos meses, o Programa de Desenvolvimento 

Associativo (PDA) abre oportunidades para cursos gratuitos 

em 16 cidades. A iniciativa é de uma parceria entre CNI, 

Sebrae e federações de indústria. As atividades são 

organizadas por sindicatos empresariais 

Gratuitas, as aulas duram até 8 horas e são voltadas para 

empreendedores e gestores de empresas. Os cursos ajudam 

empresários a lidar com temas relevantes para o setor 

produtivo. Cada turma pode ter até 30 inscritos.  

Para mais informações sobre datas, disponibilidade de vagas 

e como participar, procure o sindicato empresarial que 

representa o seu setor, a federação de indústria ou o Sebrae 

do seu estado.  

Na FIERGS, o contato deve ser feito na área de relações 

sindicais com André Barcellos ou Carla Kaufmann, por meio do 

telefone (51) 3347.8871 ou email sindical@fiergs.org.br. 
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