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Empresas do APL de Software de Curitiba ganham competitividade
Treze empresas obtêm ganhos de capacidade de inovação, competência,
competitividade e qualidade durante o Programa de Desenvolvimento de Novos
Mercados, do MDIC
Treze micro, pequenas e médias empresas do
Arranjo Produtivo Local (APL) de Software de
Curitiba e Região Metropolitana registraram
aumento na capacidade de inovação,
competência, competitividade e qualidade dos
produtos durante o Programa de
Desenvolvimento de Novos Mercados, uma
iniciativa do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior e Departamento
Nacional do Senai. Os resultados foram
apresentados na última quarta feira (28), no
Cietep, em Curitiba, durante a solenidade de certificação das empresas
participantes.
Desenvolvido no APL de Software desde 2006 como projeto piloto, a iniciativa
ofereceu às empresas oito módulos gerenciais na área de Tecnologia da
Informação (TI) e Comunicação. “O programa permitiu uma reestruturação na
empresa. Os resultados foram muito positivos. Prova disso é que recebemos
este ano o Prêmio Ozires Silva na categoria Empreendedorismo ”, comemorou o
empresário Leonardo Rodrigues da Silva, sócio diretor da Biosmart. “Na parte
de fomento, estou com um projeto na Finep em andamento e iniciando outro
com o CNPQ ”, comentou o empresário.
O diretor regional do Senai Paraná, João Barreto Lopes, destacou a participação
e o envolvimento dos empresários de Curitiba e Região Metropolitana no
programa. “O resultado do trabalho do Senai é o crescimento da indústria e,
sobretudo, do ser humano. Temos um profundo respeito pelos
empreendedores, tanto o empresário quanto o empregado. São os
empresários que geram empregos, renda e paz social ”, enalteceu Barreto.
De acordo com o analista de Desenvolvimento Industrial do Departamento
Nacional do Senai, Luiz Carlos Hommerding, durante o programa, houve uma
grande evolução das empresas no desenvolvimento de projetos. “Esse é um
dos pontos mais positivos do programa ”, observou. Na visão dele, o programa
a l c a n ç o u o s o b j e t i v o s p r o p o s t o s . “Como projeto piloto também apresentou
alguns problemas. Esperamos que a experiência adquirida sirva para resolver
essas questões em uma nova fase ”, disse Hommerding.
O coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação do Senai Santa
Catarina, Ivan Francisco Dutra, que gerenciou o programa, afirmou que houve
uma melhora significativa no rendimento das empresas participantes tanto em
C u r i t i b a q u a n t o e m C a m p i n a G r a n d e ( P B ) e e m R e c i f e ( P E ) . “A capacitação
profissional aliada à consultoria técnica permitiu essa evolução ”, explicou ele,
lembrando que as consultorias abrangeram Políticas de Segurança e Planos de
Contingência, Segurança da Informação, Gestão de Projetos de TI, entre
outros. “Como projeto piloto, consideramos um sucesso ”, concluiu Dutra.
Segundo a diretora do Departamento de Micro, Pequenas e Médias Empresas
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Cândida Maria
Cervieri, a idéia é expandir o programa. “Os dados coletados no projeto piloto
permitirão planejar novos projetos. Se tiver gargalos, vamos corrigi los. Esse é
um projeto que foi concebido para crescer ”, garantiu Cândida.
Toda a infra estrutura e o corpo técnico foram oferecidos pelo Senai Paraná,
enquanto o governo federal disponibilizou R$ 130 mil em recursos para a
implantação do programa no Estado. A iniciativa contou ainda com o apoio do
Centro de Tecnologia em Automação Industrial do Senai Santa Catarina.
Fotos para download no site www.fiepr.org.
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