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RESUMO

MARIA, Martins Priscila. Estudo sobre a Cooperação Universidade-Empresa: um estudo
dos Centros Tecnológicos de Santa Catarina. Florianópolis, 2009. Monografia (Graduação
em Ciências Econômicas), Departamento de Ciências Econômicas, Centro Sócio-Econômico,
Universidade Federal de Santa Catarina.
Existem várias entidades com o objetivo de desenvolver a componente inovação tecnológica
nas empresas, no entanto, pode-se classificar os Centros Tecnológicos como umas das fontes
mais efetivas e relevantes para a construção da capacitação competitivas das empresas.
Apresenta-se neste estudo, o enfoque teórico que serve de referencial analítico para o estudo
das relações universidades, empresas, centros tecnológicos e institutos de pesquisa. Diante
desse contexto, o presente trabalho tem como foco e objetivo analisar e avaliar o Centro de
Tecnologia em Automação e Informática, localizado na cidade de Florianópolis - SC.
Procurou-se identificar os aspectos teóricos baseados na teoria neo-shumpeteriana referentes
aos aspectos da dinâmica dos processos inovativos, relação universidade-empresa e as formas
e funções das instituições-ponte. Apresenta-se a estrutura organizacional do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial-SENAI no Brasil e em Santa Catarina.0 CTAI é o resultado da
necessidade de oferecer As indústrias catarinenses um centro tecnológico capaz de
desenvolver e transferir tecnologia.0 CTAI desenvolve atividades dentro da sua missão e com
ações voltadas A qualidade e melhoria continua, estabelecidas na sua Política de Qualidade,
visando competitividade industrial. Oferecem cursos e programas que visem o
desenvolvimento de competências profissionais reconhecidas no mercado de trabalho,
podendo ocorrer na formação inicial ou, sob a forma de saídas intermediárias, na educação
profissional técnica de nível médio e na educação profissional tecnológica de graduação.
Dentre as principais realizações do CTAI destacam-se: as parcerias com as empresas, onde
desenvolve novos conhecimentos, aprofunda os já existentes, aprimorando novos produtos,
processos e sistemas industriais, oferece consultorias direcionadas ao desenvolvimento de
alternativas personalizadas. Diante deste estudo considerou-se que o desempenho do CTAI
vem contribuindo para geração e difusão de conhecimento aplicado ao desenvolvimento
industrial e tem cooperado para o desenvolvimento do sistema produtivo local.
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INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação do Tema e a FormulaçOio do Problema de
Pesquisa
Pode-se afirmar que as inovações tecnológicas são atualmente um dos elementos
propulsores da dinâmica da economia mais importantes para fins de aquisição de vantagens
competitivas pelas firms.

O comportamento empreendedor, com a introdução e ampliação de inovações
tecnológicas e organizacionais nas empresas, constitui um fator essencial para as
transformações na esfera econômica e seu desenvolvimento no longo prazo (SCHUMPETER,
1982).
Nesse contexto, em que a estrutura organizacional assentada nos fluxos de informação
passa a ser mais essencial que os próprios produtos desenvolvidos a partir das atividades
tecnológicas, estabelece-se um novo conceito, o de sistemas nacionais de inovação. As
interações entre os agentes econômicos, as instituições de pesquisa

e organismos

governamentais estipulam ações reciprocas que geram a capacidade de desenvolvimento de
condições de inovação. Políticas locais e setorizadas passam a ser imprescindíveis para a
compreensão do potencial inovativo de uma nação e regido, independentemente da atividade
especifica de cada setor e das oscilações da demanda (CASSIOLATO & LASTRES, 2000).
A interação das firmas com e no sistema passa a adquirir significado estratégico. Essas
capacidades, que anteriormente eram consideradas como que mais puramente administrativas
ou gerenciais, são consideradas, no período atual, como parâmetros de inovação.
Diante dessa percepção, as inovações tecnológicas podem ser expandidas através dos
arranjos cooperativos entre o meio empresarial e o meio acadêmico, viabilizados por
intermédio de instituições responsáveis pela disseminação de pesquisa e desenvolvimento
(P&D). Facilitando As empresas a obtenção de conhecimentos indispensáveis que não estão
disponibilizados em seu sistema de P&D interno.
Dentre os arranjos cooperativos destacam-se os Centros de Pesquisa Cooperativos ou
Centros Tecnológicos Industriais, que proporcionam As empresas janelas de oportunidades
para seu crescimento e evidência no universo competitivo. Estes centros podem ser
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considerados como instituições ponte, formando um elo entre o meio acadêmico e o setor
empresarial.
Os CT's além de serem um locus para a produção de qualificação profissional,
conhecimento, aprimoramento de produtos e/ou processos de produção, estes contribuem corn
subsídios para a formação de um sistema local de inovação.
Nesta pesquisa, é enfatizado o papel do CTAI — Centro de Tecnologia em Automação
e Informática, pertencente ao Sistema FIESC/SENAI. Este centro funciona, como uma
instituição ponte para a conexão dos agentes no desenvolvimento de projetos relacionados
informática, tecnologia educacional e metrologia elétrica. 0 principal objetivo do CTAI se
sintetiza em elevar a competitividade do setor industrial, desenvolvendo competências por
meio da Educação Profissional e Serviços Técnicos e Tecnológicos, comprometidos com a
inovação e o crescimento sustentável do pais, através da geração e difusão de tecnologia,
dentro das suas Areas de atuação.
O CTAI foi constituído em 1994, tendo com atores fundamentais a Federação das
Indústrias do Estado de Santa Catarina — FIESC, e o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial — SENAI, que contribuem com subsídios e equipamentos para a manutenção deste
Centro.
A viabilização do Centro partiu do principio de criar e desenvolver competências por
meio da educação profissional e serviços técnicos e tecnológicos para o setor industrial e
acima de tudo aprimorar o sistema de base tecnológica de Santa Catarina, aumentando assim,
a competitividade empresarial.
O CTAI está sediado em Florianópolis / SC, em urna Area construída de 5.040 m 2,
divididos em salas de aula, laboratórios e administração. 0 Núcleo de Apoio Administrativo
participa como meio facilitador das atividades realizadas pelos Núcleos de Negócios do
SENAI Florianópolis. Sua estrutura compreende: Representante da Direção, Relações com o
Mercado, Secretaria Acadêmica, Financeiro, Aquisição, Gestão de Pessoas e Biblioteca. A
infra-estrutura de recursos humanos conta com 177 colaboradores, distribuídos em núcleos e
Areas. Para o desenvolvimento de projetos, cursos, assessorias e consultorias As empresas, o
CTAI dispõe em sua infra-estrutura os Laboratórios de Automação e Controle; Acionamentos
Elétricos, Hidráulicos e Pneumáticos; Metrologia Elétrica; Redes; Multimidia; Eletrônica e
Instrumentação, além de uma Unidade Móvel de Acionamentos Eletro-Hidro-Pneurnaticos.
Diante desses aspectos é relevante analisar o desempenho do CTAI, como difusor de
tecnologias e fundador de competências por meio da educação profissional e serviços técnicos
e tecnológicos para o setor industrial. Pois este se revela como elemento ponte na interação
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universidade-empresa,

promovendo

a aproximação

entre atividades de

pesquisa

e

desenvolvimento e suas aplicações no setor produtivo de automação e informática.

1.2 Objetivos da Pesquisa

1.2.1 Objetivo Geral
Analisar a função, atividades e desempenho do CTAI — Centro de Tecnologia em
Automação e informática, no arranjo industrial de automação e informática da região da
grande Florianópolis, no intuito de contribuir com estudos sobre instituições de pesquisas
tecnológicas existentes em Santa Catarina.

1.2.2 Objetivos Específicos
a. Identificar e debater os aspectos teóricos relacionados ao conceito inovação,
cooperação e relação universidade-empresa;
b. Caracterizar as funções institucionais do SENAI no Brasil e em Santa Catarina;
c. Descrever a formação, estruturação e as Areas de atuação do CTAI, bem como analisar

o desempenho nas Areas de atuação das atividades desenvolvidas, relatando assim, as
experiências e avaliações feitas dos resultados.

1.3 Metodologia
Para a realização desta pesquisa utilizou-se de um instrumental quantitativo referente a
coleta de dados e informações, assinaladas por uma base estatística. Para que fosse possível
fazer a análise qualitativa das variáveis recorreu-se a informações sobre números de alunos,
cursos e empresas que utilizam os serviços, equipamentos laboratoriais e receitas do CTAI.
De forma que para a elaboração desta pesquisa foram empregados dados primários e
secundários. Os dados primários foram adquiridos por meio de entrevistas, questionários e
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visitas ao CTAI. Os dados secundários foram coletados em revistas, livros, artigos, relatórios,
Internet, etc.
Assim sendo, para atender o estudo acerca do desempenho da CTAI, em suas área de
atuação e de acordo com a situação problema apresentada, adotaram-se métodos qualitativos e
quantitativos para a explicação e descrição dos resultados. 0 trabalho envolve tratamento
teórico analítico e analise de dados empíricos. Sendo elaborado um capitulo por objetivo
específico.
Para concluir o primeiro objetivo recorre-se aos elementos constitutivos existentes na
teoria neo-shtunpeteriana — abordagem evolucionária — sobre conhecimento, inovação,
aprendizado e relação universidade-empresa. Para tanto, se utiliza a bibliografia dos principais
teóricos da área como: Dosi, Nelson e Winter, Lundvall, Cassiolatto, entre outros.
Para atingir o segundo objetivo referente as funções institucionais do SENAI no Brasil
e em Santa Catarina foram utilizados dados estatísticos contidos no site do SENAI, revistas e
aos relatórios de gestão, que descrevem as características da instituição em Santa Catarina,
nos seus aspectos: formação, organização, serviços prestados, informação técnica.
Para atender o terceiro objetivo, realiza-se a pesquisa de campo através da técnica de
aplicação de questionário e de entrevista, no sentido de levantar informações a respeito da
evolução do CTAI, serviços prestados, sua eficiência, dificuldades encontradas desde a sua
concepção e fundação. Foi utilizado como mecanismo o método qualitativo, onde se podem
analisar as informações universais do Centro e os julgamentos ao seu respeito.

15

II

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS REFERENTES AOS

PROCESSOS INOVATIVOS, INTERAÇÃO UNIVERSIDADEEMPRESA E CENTROS TECNOLÓGICOS.

2.1 Introdução
Nas últimas décadas, o processo de criação e de destruição de conhecimentos, vem se
acelerando e tornando-se mais dinâmico, fazendo com que indivíduos e organizações
necessitem renovar suas competências mais velozes e freqüentemente do que no passado.
Neste contexto a tecnologia se configura como uma importante e decisiva variável no
processo da produção capitalista. Sendo assim, as inovações tecnológicas constituem uma
importante fonte de competitividade para a empresa, além de ser ferramenta de
desenvolvimento para a sociedade. Neste contexto, considera-se que ter acesso a um estoque
especializado de conhecimento não é garantia de sucesso econômico de indivíduos, firmas,
regiões e nações. A chave deste está muito mais no aprendizado, como um processo dinâmico,
do que em um conhecimento consolidado e especifico.
As principais implicações da visão da inovação como um processo interativo são as de
que conhecimento e tecnologia são resultados de processos interativos e não passíveis de
transferência. A inovação tecnológica assume um papel de extrema relevância na explicação
do desempenho econômico, tornando-se um fator de diferenciação competitiva entre as
empresas e o elemento principal da dinâmica capitalista, pois consiste em um árduo processo
de busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento de novos produtos/processos e nova
organização.
0 referido capitulo desmembra-se em oito seções, além da introdução. A seção 2.2
apresenta a contribuição de Schumpeter para o desenvolvimento do conceito de inovação na
Ciência Econômica. Na seção 2.3, tem-se a visão neo-schumpeteriana do processo de
inovação, com o debate entre os modelos de Technology-push e Demand-pull dos autores
clássicos. Na seção 2.4 apresenta-se a idéia de Paradigmas e Trajetórias Tecnológicas e seus
componentes como forma de superação destes modelos. JA na seção 2.5, discute-se sobre
Regimes tecnológicos. Na seção 2.6 fala-se a respeito da mudança técnica. Na seção 2.7
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discute-se a questão do aprendizado e as formas de conhecimento no processo de inovação. E
por fim na seção 2.8, aborda-se o debate da relação universidade-empresa.

2.2 A Contribuição de Schumpeter
0 processo de inovação tecnológica passou a ser debatido com maior vigor a partir dos
trabalhos e das teorias de Joseph Schumpeter, caracterizado como o primeiro autor a enfatizar
a relevância das inovações como responsáveis pelo constante processo de competição entre as
empresas e que imprimiu uma importante colaboração no entendimento de como ocorre o
desenvolvimento econômico e os principais fatores que interferem para que o mesmo ocorra.
Foi dele a observação de que as longas ondas dos ciclos do desenvolvimento no capitalismo
resultam da conjugação ou da combinação de inovações, que criam um setor líder na
economia, ou um novo paradigma, que passa a impulsionar o crescimento rápido dessa
economia.
Uma de suas preocupações em relação A. dinâmica do desenvolvimento foi a analise
dos ciclos econômicos. Segundo Schumpeter existe um tipo de comportamento econômico
que configura da melhor forma o equilíbrio sobre os meios disponíveis e as necessidades a
serem atendidas.
0 desenvolvimento, no sentido em que o tomamos, é um fenômeno distinto,
inteiramente estranho ao que pode ser observado no fluxo circular ou na tendência
para o equilíbrio. E uma mudança espontânea e descontinua nos canais do fluxo,
perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio
previamente existente (SCHUMPETER, 1982, p.47).

Sendo assim, o sistema na perspectiva de Schumpeter gravita em um equilibrio
estático, apenas o efeito de uma variável exógena tem o poder de causar efeitos
suficientemente fortes para causarem uma condição de desequilíbrio. 0 ponto relevante para
tal verificação é que ao se debater desenvolvimento sem levar em conta as mudanças e
transformações que surgem de fora do sistema de produção, acaba-se negligenciando o fato de
que ao tratar o capitalismo, estamos inferindo sobre um processo evolutivo e que o mesmo
não pode ser analisado como sendo estacionário e estático.
A partir dai, definiu-se que as mudanças são caracterizadas pela introdução de novas
combinações produtivas. As inovações para Schumpeter (1985), são as que rompem o estado
de equilíbrio, e surgem a partir destas novas combinações, que podem ser:
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a. Criação ou modernização de um produto;
b. Um novo processo de produção, que não tenha sido experimentado;
c. Abertura de um novo mercado, ainda não explorado;
d. A utilização de novas matérias ou de bens semifaturados;
e. Criação de uma nova forma de organização de estrutura industrial. Estas novas
combinações aparecem de forma descontinua e são imitadas por outros empresários
gerando assim, um patamar de desenvolvimento superior.
Segundo Schumpeter (1988), é o produtor que, via de regra, inicia a mudança
econômica, e os consumidores são educados por ele, se necessários; são, por assim dizer,
ensinados a querer coisas novas, ou coisas que diferem em um aspecto ou outro daqueles que
tinham o hábito de usar.
Esse processo de mudança é conduzido por um agente denominado Empresário.
Schumpeter revela na figura do empresário a responsabilidade majoritária de induzir e
estimular a inovação; introduzindo as novas combinações no mercado, consideradas úteis e
vendáveis. Considerando um ambiente impregnado de incertezas e incredibilidades sociais.
O empresário schumpeteriano, ao introduzir as inovações, desafia as firmas existentes
mediante um processo de destruição criativa, que seria o motor do progresso econômico. Na
concepção schumpeteriana o empresário é o arquiteto da inovação, o individuo que concebe e
introduz o advento que irá proporcionar a ruptura do equilíbrio estático. Schumpeter (1988),
inclusive refuta a critica realizada pela teoria neoclássica sobre o fato de as grandes empresas
e o monopólio não favorecerem o desempenho da produção em favor da defesa da

concorrência perfeita.
(...) ha vantagens da empresa que, embora não estritamente inatingíveis
competitivamente, são, na verdade, asseguradas apenas pelo monopólio. Em outras
palavras, esse elemento da defesa da concorrência pode falhar completamente
porque os preços de monopólio não são necessariamente mais altos ou as produções
de monopólio, necessariamente mais baixas do que seriam os preços e a produção
competitivos na eficiência organizacional e produtiva ao alcance da firma
compatível com a hipótese competitiva (SCHUMPETER, 1982, p.134).

imprescindível salientar que, este indivíduo tem como objetivos os lucros
extraordinários, baseados nas inovações. Estando o Empresário desprovido de capital, surge a
figura do Capitalista como investidor que ir á arcar com os riscos inerentes ao processo de
busca pelas inovações.
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A criação de crédito pelo sistema bancário advindo da introdução de inovações leva
realocação de recursos no sistema, uma vez que o empresário irá adquirir bens de capital e
mão-de-obra para a produção. Os lucros obtidos pelo empresário inovador, em um primeiro
momento, e a aceitação da inovação no mercado atraem novos empresários "imitadores",
explicando o fato de as inovações se concentrarem no tempo e ocorrerem em determinadas
indústrias. "Pode-se afirmar que, o empresário inovador adquire poder de monopólio ao
lançar no mercado sua exclusividade, tirando dai vantagens que serão regressivas, a medida
que as imitações chegarem a mercado" (SCHUMPETER, 1982, p.141).
Ainda de acordo com Schumpeter (1982, p.48), "o capitalismo, então, 6, pela própria
natureza, uma forma ou método de mudança econômica, e não apenas nunca está, mas nunca
pode estar, estacionário".
Diante desta perspectiva verifica-se que, com a obtenção da inovação gera-se um
efeito cumulativo, permitindo que o empresário e o capitalista se beneficiem de um prego
extraordinário além do nível de equilíbrio. Essa conjuntura proporcionara um estimulo para
que outros "empresários imitadores" busquem, se apropriar de parte do rendimento. A
introdução desses individuos fará com que com o passar do tempo, a lucratividade advinda da
inovação cesse.

2.3 A Visão Neo-Schumpeteriana

2.3.1 Do debate sobre Technology-Push

e Demand-Pull aos Conceitos

de Paradigma e Trajetórias Tecnológicas.
Paralelamente aos trabalhos realizados por Schumpeter surgiram diversas outras
contribuições que ressaltam a importância do processo inovativo e da inovação tecnológica
para o desenvolvimento econômico. Dentre estas pode-se destacar a visão neoSchumpeteriana evolucionista, que apresenta com foco central a lógica do processo de
inovação, na medida em que, acompanhado de Schumpeter, atribui à inovação o papel de
principal dinamizador da atividade econômica capitalista.
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Tal abordagem aponta para uma estreita relação entre crescimento econômico e
mudanças que ocorrem com a introdução e disseminação de inovações tecnológicas e
organizacionais.
Este aspecto faz relação com o paradigma evolucionista de Darwin, onde a evolução
das espécies ocorre por intermédio de mutações genéticas sujeitas à seleção do ambiente,
onde sobrevivem as espécies que melhor se adaptam as modificações, conseguindo assim
prolongá-las. Nesse contexto, as ¡limas são submetidas a seleção "natural" através dos
padrões de concorrência do mercado, possibilitando reais vantagens competitivas em relação
a outras firmas que não fazem uso da inovação.
Dentro dessa visão evolucionista, a inovação recebe variadas interpretações. Para os
autores de cunho neo-schumpeteriano, a tecnologia não é considerada um bem livre, que pode
ser facilmente reproduzida e se encontra disponível e sem custos para as empresas. Essa
abordagem considera a existência de assimetrias entre as firmas no que tange à capacitação
tecnológica e essencial para a criação de vantagem competitiva pelas empresas.
Segundo Cassiolato (1996), a inovação tecnológica, elaborada com base no conceito
Schumpeteriano, possui uma dupla dimensão: por um lado, ele associa-se à introdução de
novos produtos e processos no interior do sistema econômico; por outro, ele vincula estes
aperfeiçoamentos ao avanço do conhecimento cientifico—tecnológico.
Existem duas abordagens que visam definir os elementos comuns no processo de
inovação. A primeira é chamada de demanda pull, onde as unidades produtivas reconhecem
os sinais enviados pelo mercado e procuram satisfazer as necessidades através de avanços
tecnológicos. Onde a inovação pode surgir da escolha de um novo produto, insumo, matériaprima, máquina ou equipamento ou até mesmo de uma nova forma de alocação de recursos. O
efeito denominado demanda pull resume os sinais que o mercado envia à indústria, fazendo
com que ela inove. A segunda, chamada tecnology push, atribui aos avanços autônomos ern
ciência pura, em perícia tecnológica, e mais genericamente no conhecimento, como
determinantes das inovações, demonstrando que há urna relativa autonomia no
desenvolvimento tecnológico, onde a tecnologia impulsiona o desenvolvimento de novos
produtos (DOSI, 1988). Diante dessa abordagem, percebe-se que a tecnologia utilizada pelos
agentes inovadores pode ser produzida internamente como pode ser distribuída ou
compartilhada com outras firmas, ou ainda, ter acesso irrestrito.
Entretanto, de acordo com Dosi (1988), em ambas as teorias demanda pull e tecnology
push existem limitações para explicar a atividade inovativa. A primeira apresenta um conceito
passivo e reativo das mudanças técnicas as condições de mercado, consistentes corn as

,

0

hipóteses tradicionais da economia neoclássica. Desta forma, é incapaz de explicar o tempo
das inovações e a descontinuidade de seus padrões e desconsidera a complexidade e o papel
da incerteza no processo inovativo. Assim, existe a impossibilidade de definir o porque e
quando certos desenvolvimentos tecnológicos acontecem ao contrário de outros. A segunda
considera a ciência exógena e neutra na interação com a tecnologia e a economia, por
entender que o desenvolvimento cientifico desemboca numa certa tecnologia de forma

inexorável (Dosi, 1988).
De uma forma geral, segundo Dosi (2006), os seguintes pontos podem ser alvo de
criticas: (1) quanto A. teoria geral dos preços ser determinada por funções de oferta e demanda;
(2) no que se refere As dificuldades de definir as funções de demanda, determinadas por
funções de utilidade, e a própria viabilidade de um conceito de utilidade; (3) as dificuldades
lógicas e práticas de interpretar o processo de inovação por meio dessa abordagem. Diante
disto, pode-se afirmar que a primeira critica diz respeito ao conceito passivo e mecânico de
reatividade As mudanças tecnológicas vis-à-vis As condições de mercado, a segunda traz a
incapacidade de definir por que e quando de certos desenvolvimentos tecnológicos em vez de
outros e a terceira e ultima critica traduz a desconcentração das mudanças ao longo do tempo,
da capacidade de invenção, que não mantém qualquer relacionamento direto com as
condições mutáveis do mercado.
Como uma tentativa de solucionar essas limitações, os neo-schumpeterianos propõem
a existência de fortes similaridades entre a natureza e os procedimentos da ciência e da
tecnologia. Tal como existe o paradigma cientifico de Thomas Kunh, existe o paradigma
tecnológico para os neo-schumpeterianos. Um paradigma cientifico pode ser definido como
uma perspectiva que define problemas relevantes, um modelo e um padrão de investigação de
soluções para um determinado problema tecno-econômico.
Segundo Dosi (2006), paradigma tecnológico é um pacote de procedimentos que
orientam a investigação sobre um problema tecnológico, definindo o contexto, os objetivos a
serem alcançados e os recursos a serem utilizados e configura-se como um modelo ou um tipo
de solução de problemas tecnológicos selecionados, baseado em princípios possui
procedimentos de busca próprios e uma lógica no tipo de soluções encontradas que
caracterizam o desenvolvimento das tecnologias ao longo do tempo (DOSI, 1988). Sendo
assim, impõe fortes regras no que diz respeito As direções que a mudança técnica tem que
seguir ou abandonar.
Um paradigma tecnológico também possui certos limites, definido por seu ciclo de
vida de quatro períodos: (a) difusão inicial, quando surgem as inovações radicais em produtos
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e processos, o que proporciona oportunidades de novos investimentos e o surgimento de

novas indústrias e novos sistemas tecnológicos; (b) crescimento rápido, quando as indústrias
vão se firmando e explorando inovações sucessivas; (c) crescimento tardio, quando o
crescimento das novas indústrias começa a desacelerar-se e o paradigma difunde-se para os
setores menos receptivos; e (d) fase de maturação, na qual os mercados começam a saturaremse, os produtos e processos se padronizam e as inovações incrementais nos processos trazem
pouco aumento de produtividade. Na última fase, a experiência acumulada em cada indústria
e no mercado é tal que cada novo produto alcança a maturidade cada vez mais rápido.

Um novo paradigma tecnológico pode surgir a partir de novas possibilidades
oferecidas pela ciência, no entanto, sua configuração não deriva exclusivamente da ciência a
menos que nela intervenham critérios de discriminação e seleção originados de instâncias
econômicas e institucionais.
A direção do progresso técnico aparece como solução dos problemas que vão
surgindo dentro de um paradigma, enfocando os esforços na exploração das
oportunidades tecnológicas que este oferece e exercendo um poderoso efeito de
exclusão com respeito a outras possíveis alternativas (DEZA, 1995, p.222).

Um paradigma tecnológico é, em graus variados, especifico de cada tecnologia, ou
seja, é uma tecnologia de mudança técnica definida pela base de informações resultante do
conhecimento formal (cientifico) ou tácito e da acumulação de capacitações pelos inovadores
mediante experiências anteriores.
importante ressaltar a distinção que deve ser feita entre uma inovação radical, que
esta associada ao surgimento de um paradigma tecnológico, de inovações incrementais, que se
dão ao longo da trajetória tecnológica, a partir da exploração das oportunidades abertas pelo
novo paradigma.
De acordo com Dosi (1988), a trajetória tecnológica é a realização das promessas
contidas em um novo paradigma, contendo, portanto, seis características:
1. As trajetórias podem ser mais gerais ou mais circunscritas, assim como podem ser
mais ou menos poderosas;
2. Geralmente há complementaridade entre as formas de conhecimento, experiência,
destreza etc. Não obstante, o desenvolvimento ou não de uma tecnologia pode
promover ou não a ascensão de outras tecnologias;

3. Pode-se definir "fronteira tecnológica" como o mais alto nível alcançado por uma
trajetória tecnológica com respeito as dimensões tecnológicas

e econômicas

relevantes;
4. É provável que o progresso em uma trajetória tecnológica tenha caráter cumulativo;
5. Quando uma trajetória é muito poderosa fica difícil trocá-la por outra trajetória
alternativa;
6. É duvidoso que seja possível comparar e dar valor a priori para a superioridade de
uma trajetória tecnológica sobre outra. Critérios objetivos só podem ser aplicados a
posteriori, definindo um indicador adequado. Essa é uma das razões da natureza
incerta e hipotética da atividade inovadora.

Dosi (1988) sugere que cada paradigma tecnológico envolve um equilíbrio especifico
entre determinantes exógenos de inovação, como avanços em pesquisas de universidade em
ciência pura, e determinantes endógenos do processo de competição e de acumulação
tecnológica de firmas e indústrias especificas, como fornecedores, clientes e laboratórios
próprios de P&D.
Dada a existência dos paradigmas tecnológicos, a noção de trajetória tecnológica surge
como um corolário: é um padrão normal de atividades circunscrito aos limites do paradigma.
0 paradigma age, por conseguinte, como um direcionador do progresso técnico, definindo exante as oportunidades a serem perseguidas e aquelas a serem abandonadas. Dentro de um
paradigma tecnológico, desenvolvem-se trajetórias tecnológicas, sendo que a mudança de um
paradigma geralmente implica a mudança da trajetória tecnológica (DOSI, 1988).

2.4 Regimes Tecnológicos
0 processo inovativo 6, basicamente, um processo concorrencial de busca de
aprimoramento tecnológico e manutenção ou ampliação da posição de mercado que cada
empresa possui. 0 regime tecnológico, dessa maneira, se coloca como uma peça fundamental
para entender a dinâmica do processo inovativo. Tal regime pode ser definido como uma
combinação particular de algumas propriedades tecnológicas fundamentais: "opportunity and
appropriability conditions; degrees of cumulativeness of technological knowledge; and
characteristics of the relevant knowledge base" (MALERBA; ORSENIGO, 1993, p.12).
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Regime tecnológico é definido pelo nível e tipo de condições de oportunidade e de
apropriabilidade, pela cumulatividade do conhecimento tecnológico, pela natureza do
conhecimento e pelos meios de transmissão e comunicação de conhecimento. Os paradigmas
tecnológicos, segundo Dosi (1988), podem ser caracterizados a partir dos seguintes
elementos: (a) condições de oportunidade que revelam as possibilidades de se introduzir
inovações e avanços tecnológicos em determinado ambiente; (b) condições de
apropriabilidade, relacionadas A possibilidade de se proteger a inovação gerada contra
esforços imitativos; (c) condições de cumulatividade, relacionadas a experiências e
conhecimentos produzidos pelas firmas ao longo da sua existência, ou seja, o esforço
tecnológico já realizado e as inovações que poderão ser geradas no futuro a partir de uma base
de dados e conhecimentos previamente acumulados; (d) características da base de

conhecimentos relacionadas a dificuldade de codificar conhecimentos tácitos, e a necessidade
de integração entre diferentes tecnologias e disciplinas cientificas para viabilizar o processo
inovativo. A mescla de todos esses elementos pode gerar assimetrias tecnológicas, que serão
responsáveis pela criação ou ampliação de vantagens competitivas para as firmas no interior
de cada estrutura de mercado.
Estes elementos constitutivos do processo inovativo fazem parte de um quadro
analítico que contribui para descrever o ambiente tecnológico onde a firma está atuando. Cada
firma atua num segmento econômico que apresenta um ambiente tecnológico com
propriedades que determinam o processo inovativo, postas em termos de oportunidades
tecnológicas, cumulatividade do conhecimento tecnológico, apropriabilidade tecnológica e
natureza do conhecimento base (DOSI, 1988b).
No que tange As condições de apropriabilidade, refere-se As propriedades do

conhecimento tecnológico e os artefatos técnicos, de mercados e do ambiente legal, que
permitem a criação das inovações e as protegem — em diversos graus — contra as imitações
dos competidores, garantindo ao inovador os ganhos da inovação. As empresas procuram
proteger suas inovações das imitações para ter, pelo menos durante certo período de tempo, o
monopólio sobre os lucros extraídos delas (DOSI, 1988).
Quanto se aborda a questão das oportunidades, estas são distintas para cada firma, pois
as condições de oportunidade podem ser altas ou baixas, o período paradigmático poder ser

definido ou indefinido para se ter maior ou menor variedade de soluções tecnológicas; o
conhecimento aplicado pode ter alta ou baixa penetração e ao acesso As fontes de
informações pode ser fácil ou difícil (DOSI, 1988b; ORSENIGO, 1995). Em cada paradigma
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tecnológico está colocado o potencial da inovação e as oportunidades tecnológicas a serem
perseguidas pela firma.
Já a cumulatividade do conhecimento tecnológico desempenha um elemento
importante na abertura de novas possibilidades de maiores avanços tecnológicos e tem uma
importância essencial para explicar porque algumas firmas se desenvolvem ao invés de outras
e como um paradigma tecnológico se estabelece. Podem ser consideradas duas fontes para se
obter cumulatividade do conhecimento tecnológico: formas de aprendizado e formas

organizacionais. A primeira fonte refere-se, conforme apontado anteriormente, A experiência e
A habilidade de executar, usar e interagir em processos inovativos que vão gerando e
melhorando conhecimento e forçando a obtenção de novos conhecimentos. Enquanto, a
segunda, está relacionada as condições internas da firma para desenvolvimento inovativo
postas em termos de infra-estrutura laboratorial, gastos em pesquisa e desenvolvimento e
política definida para pesquisa e desenvolvimento.
E por fim, no quis diz respeito a conhecimento, a empresa desenvolve atividades

inovativas sobre determinada base de conhecimento. Existe um conhecimento tecnológico do
inovador posto em termos de suas fontes de informações, de que forma a informação está
acessível, nível de conhecimento existente, meios de transmissão do conhecimento,
capacidade de organização do conhecimento, etc.; enfim, propriedades do conhecimento pelas
quais as atividades inovativas da firma estão sustentadas. Este conhecimento pode assumir
características privada, pública, codificada, simples, não-padronizada, independente,

especifica, complexa, dependente, tácita, etc.
O desenvolvimento de um paradigma tecnológico pressupõe a existência de um
regime tecnológico, definido como "um complexo de fi rmas, disciplinas profissionais e
sociedades, programas de treinamento e pesquisa universitária, e estruturas regulatório-legais
que dão suporte e restringem o desenvolvimento dentro de um regime e ao longo de uma
trajetória" (DOSI, 1988, p.120).
Dentro de um regime tecnológico, as estratégias das firmas são resultados de decisões
tomadas a partir de trade offs tecnológicos que aparecem durante o processo inovativo,
-

conjugando fatores técnicos e econômicos. É importante notar alguns aspectos. 0 primeiro é
que as oportunidades de inovação estimulam ainda mais a busca. Quanto maior o volume de
oportunidades, também maior será o volume de soluções e de possibilidade de modificação de
produtos e processos. Outro aspecto importante se refere A penetrabilidade da inovação, isto 6,
diversificação dos usos e A aplicação do conhecimento novo para diversos produtos. E, por
último, quanto As fontes de informação tecnológica. As fontes de oportunidades tecnológicas
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diferem marcadamente entre tecnologias e indústrias. Em algumas indústrias, as condições de
oportunidade são relacionadas as maiores descobertas cientificas nas universidades. Em
outros setores, as oportunidades para inovar podem freqüentemente vir de avanços em P&D,
equipamentos e instrumentos, bem como de aprendizado endógeno. Em outros setores, ainda,
as fontes externas de conhecimento, em termos de fornecedores e usuários, podem ter um
papel crucial.
Alta Apropriabilidade

Baixa Apropriabilidade

Alta
Cumulatividade

Inovação Radical
Inovação Incremental

Inovação Radical
Inovação Incremental
Imitação

Baixa
Cumulatividade

Inovação Radical

Inovação Radical
Imitação

Alta
Cumulatividade

Inovação Incremental

Inovação Incremental
Imitação

Itens

Alta
Oportunidade

Baixa
Oportunidade

Sem atividades sistemáticas
de inovação
_ .
Quadro 1: Estratég as tecnológicas em vários regimes tecnolÓgicos
Fonte: Adaptado de Malerba; Orsenigo, 1993, p.64.
Baixa
Cumulatividade

Sem atividade de
inovação

Combinando as características de apropriabilidade, oportunidade e cumulatividade,
descritas anteriormente, é possível identificar algumas estratégias tecnológicas, como
demonstra o Quadro 1. Os setores de alta apropriabilidade, oportunidade e cumulatividade,
por exemplo, são propícios para o desenvolvimento de inovações radicais e incrementais.
Neste caso, as vantagens pertencem as primeiras firmas responsáveis pela introdução de um
novo produto ou processo, ao mesmo tempo em que estabelecem uma estratégia de inovação
continua. Nos regimes caracterizados por altas oportunidades, é importante monitorar a
fronteira tecnológica, de modo a "to keep windows on new technologies" (MALERBA;
ORSENIGO, 1993, p.65).
A presença de baixas condições de apropriabilidade permite a introdução de
estratégias focadas na imitação de produtos e processos da empresa inovadora e também força
as empresas lideres do processo a empregarem novas formas voltadas para o aumento da
apropriabilidade
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2.5 Mudança Técnica: Rotina, Busca e Seleção
Como ponto inicial da discussão colocam-se dois autores importantes para a teoria
evolucionista, Nelson e Winter (2006). Estes apresentam três noções que amparam o núcleo
teórico evolucionário na tentativa de integrar a mudança técnica com a transformação
estrutural da economia: as noções de rotina busca e seleção. As rotinas são colocadas como
ponto central ern toda representação neo-schumpeteriana na base dos comportamentos dos
agentes e em particular, das organizações. Nelson e Winter (1982) einpregarn o termo de
maneira bastante flexível, com referência a uma atividade repetitiva que se consubstancia no
interior de uma organização e que decorre fundamentalmente da mobilização e da expressão
de competências individuais.
(..,) characteristics of firms that range from well-specified technical routines for

producing things, though procedures for hiring and firing, ordering new inventory,
or stepping up production of items in high demand, to policies regarding investment,
research and development (R&D), or advertising, and business strategies about
product diversification and overseas investment (NELSON; WINTER, 1982. p.14).

As rotinas podem ser consideradas os genes das empresas e determinar seu possível
comportamento, uma vez que são parcialmente uma herança do passado da empresa e seu
comportamento anterior cria caminhos e/ou condiciona para o comportamento futuro.
(...) as características-chave que distinguem a busca são a irreversibilidade (o que é
encontrado é encontrado), seu caráter contingente e sua dependência do que "está IA
fora" para ser encontrado e sua incerteza fundamental (NELSON; WINTER, 1982,
p.359).

A criação de rotinas de atividades constitui a mais relevante forma de estoque do
conhecimento operacional especifico, de forma que as rotinas se transformam em uma
memória que caracteriza a empresa. Diante disso, Nelson e Winter (1982) demonstram as
seguintes características para as rotinas:
•

Rotina como memória da organização — a rotina das atividades de uma organização
constitui a forma mais importante de estocagem do conhecimento especifico da
organização;

•

Rotina como trégua — o efeito combinado do mecanismo de imposição de regra e de
outras motivações assume tal forma que deixa os membros satisfeitos em cumprir suas
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funções na rotina da organização, ou seja, a operação rotineira envolve uma ampla
trégua nos conflitos internos a organização, uma maneira de dissipar os conflitos;
•

Rotina como meta: controle, cópia e imitação — as empresas precisam definir novas
rotinas e partem através de rotinas conhecidas de outras empresas para os processos de
seleção, monitoramento e adaptação;

•

Rotinas e habilidades: comparações — a compreensão das habilidades individuais
informa a compreensão do comportamento da organização, primeiramente, em
decorrência de os indivíduos exercerem habilidades em suas funções como membros
da organização, as características das capacidades da organização são diretamente
afetadas pelas características do comportamento habilidoso individual. Existe ainda a
contribuição no nível da metáfora, onde as rotinas são as habilidades de uma
organização;

•

•

Rotina ótima e rotinas de otimização — o conhecimento das rotinas é o coração da
compreensão do comportamento. Modelar as firmas significa modelar as rotinas, e
como se modificam ao longo do tempo;
Rotinas, heuristicas e inovação — a inovação envolve mudança na rotina. Na
associação do comportamento rotinizado com o comportamento inovador, urna
heurística (perguntas úteis geradas por anomalias) adequada, pode levar a novas

•

rotinas, ou seja, novas metas;
Rotinas com genes — as informações essenciais de coordenação são preservadas no
funcionamento rotineiro da organização e "lembradas fazendo".

Uma política de busca de rotinas vai depender das probabilidades de encontrar novas
rotinas em função de outras variáveis. A busca é o paralelo para a mutação na biologia. As
buscas podem modificar as rotinas e também são condicionadas por elas. A busca, em maior
ou menor grau, também pode ser rotinizada (NELSON; WINTER, 2006).
0 processo de busca compreende o conjunto de estratégias elaborado pelas empresas
com o objetivo de obter vantagens competitivas, bem como mantê-las por meio, se necessário,
de
da revisão destas estratégias num ambiente que sofre constantemente mutações e geração
variedades devido a. concorrência via inovações (NELSON; WINTER, 2006, p.331). 0
processo de busca não só poderá como irá modificar as rotinas de cada empresa, entretanto a
busca também sera condicionada pelas rotinas. Sendo assim, o processo de busca sera ritmado
pelas rotinas organizacionais. Cada firma possui uma forma peculiar de busca inovativa, e
esta busca é condicionada por fatores internos - tais como a base de conhecimento cientifico e
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tecnológico, o desempenho passado na busca inovativa, a coerência da diversidade dos seus
produtos e a sua capacidade organizacional, administrativa e de pessoal — e fatores externos —
como, por exemplo, o ambiente econômico no qual a empresa esta inserida, o paradigma
e o
cientifico e tecnológico vigente, as fontes externas de informação
comportamento/ausência de concorrentes ( NELSON; WINTER, 1982).
Ao desenvolver o referido conceito de rotina e busca, os autores rejeitam que a
inovação seja um simples resultado de análises do tipo custo-beneficio.
Busca e seleção são aspectos simultâneos e interativos do processo evolucionário: os
mesmos preços que geram o feedback da seleção também influenciam as direções da
busca. As firmas evoluem ao longo do tempo através da ação conjunta de busca e
seleção, e a situação do ramo de atividade em cada período carrega as sementes de
sua situação no período seguinte (NELSON; WINTER, 1982, p.40).

Pode-se afirmar que, os fatores básicos que caracterizam a busca são processos
irreversíveis, pelo seu caráter contingente e pela sua incerteza fundamental. 0 agente

econômico que toma decisões sobre P&D deve seguir um conjunto de regras que, irão
determinar a direção da busca.
Já a ciência de seleção faz referência à existência de mecanismos que agem sobre os
genes, a saber, rotinas, processos de busca, ativos e competências, e sobre as mutações, ou
seja, inovações. 0 processo de seleção corresponde ao mecanismo de "filtragem" das
inovações exercido pelo ambiente, no qual ao mercado cabe o principal papel, embora as
organizações e as instituições também contribuam para o processo. Ao selecionar as técnicas
e formas organizacionais e gerenciais de produção mais eficientes, a concorrência aumenta a
eficiência dos mercados, levando a uma eficiência seletiva.
Nelson e Winter (2006), apresentam um modelo geral para o ambiente de seleção com
os seguintes aspectos: i) a natureza dos benefícios e dos custos considerados pelas
organizações que irão decidir adotar ou não uma nova inovação; ii) a maneira pela qual os
consumidores ou as preferências e as normas reguladoras influenciam o que é lucrativo; iii) a
relação entre o lucro e a expansão ou a contração das organizações; e iv)a natureza dos
mecanismos pelos quais uma organização toma conhecimento das inovações bem-sucedidas
de outras organizações e dos fatores que facilitem ou não a imitação. Sendo assim, se a
inovação progredir e sua utilização se expandir, a empresa devera encontrar um nov produto
ou um novo processo lucrativo para colocá-la em pratica.
Nelson e Winter (2006) apontam dois mecanismos pra a difusão desta inovação.
primeiro deles é a maior utilização da inovação pela firma que a introduz primeiramente. Se a
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firma gera uma variedade de produtos, ou se executa uma variedade de atividades, isso poderá
ocorrer pela substituição dos antigos pelos novos produtos e atividades. 0 segundo
mecanismo é que a firma pode crescer, tanto ern termos absolutos como relativos, atraindo
assim novos recursos.
Uma condição necessária para a sobrevivência de uma inovação é que, depois de um
teste, ela seja percebida como vantajosa pela organização que determina diretamente
se ela sera ou não utilizada. Se a inovação persistir e sua utilização se expandir, a
firma devera encontrar um novo produto ou um processo lucrativo para colocá-la em
pratica, o médico deverá considerar o tratamento eficaz, o sistema escolar deverá ser
persuadido de que a nova técnica docente irá constituir uma boa pratica pedagógica
e valer seu custo (NELSON; WINTER, 2006, p.183).

Conforme Dosi (2006, p.381), "dado um fluxo de novas inovações, o ambiente de
seleção assim especificado determina a maneira pela qual a utilização relativa de diferentes
tecnologias se modifica através do tempo". A seleção pelo mercado praticamente direciona os
investimentos realizados pelas empresas ao longo do tempo em novas inovações.

2.6 A questão dos processos de aprendizado

e formas de

conhecimento
O economista italiano Giovanni Dosi (1996) inicia uma discussão sobre o que a teoria
econômica tem a oferecer ao entendimento da economia baseada no conhecimento. 0 autor
considera que a teoria econômica sempre, ou quase sempre, abordou ou visou tratar (mesmo
que implicitamente) das interdependências em sistemas intensivos em conhecimento.
A nova economia que emerge com a globalização financeira e produtiva e a difusão
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC's) tem no aprendizado, conhecimento e
inovação suas principais características, afinal, "knowledge is the most important resource
and learning the most important process" (LUNDVALL, 2006, p.1). Uma vez que as
inovações podem ocorrer ao acaso, é preciso que exista competência para perceber a
possibilidade de mudança e a forma de como ela se processa.
Ao longo do desenvolvimento da sociedade o conhecimento foi se firmando como
uma variável de grande relevância, constituindo-se uma das principais ferramentas para a
consolidação das atividades humanas e para a vida social ao longo de nossa dinâmica
evolutiva.
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(...) firms learn in a variety of different ways. Most f these ways are quite different
from simple automatic learning which is a by-product of doing. Rather, they
represent activities that firms consciously and expressly focus at learning, and that
may be linked to quite different sources of knowledge (MALERBA, 1992, p.845).

Segundo Johnson e Lundvall (2005, p.152) "o que realmente importa para o
desempenho econômico é a capacidade que os indivíduos tem pra aprender e esquecer".
Diante deste ambiente de constante evolução, para que os agentes econômicos possam
acompanhar processo de desenvolvimento tecnológico e social, é imprescindível que os
mesmos adquiram habilidades e aperfeiçoem sua capacidade de aprendizado. 0 aprendizado é
a exploração de oportunidades tecnológicas que aperfeiçoam mecanismos de busca, refinam
suas habilidades em desenvolver ou manufaturar novos produtos, baseados em conhecimento
acumulado e/ou em outras fontes de conhecimento. A empresa pode aprender de quatro
maneiras principais: (a) conhecimentos universais; (b) conhecimentos específicos; (c)
conhecimentos públicos; e (d) conhecimentos privados.
Segundo Johnson-Laird apud Nonaka e Takeushi (1997, p.66) o conhecimento inclui
elementos cognitivos e técnicos, nos quais os elementos cognitivos dizem respeito a modelos
mentais que os seres humanos criam do mundo, manipulando e estabelecendo analogias em
sua mente. Os elementos técnicos, por sua vez, estão relacionados ao know how, técnicas e
-

habilidades desenvolvidas pelos indivíduos.
Ainda que este processo, de formação e acúmulo do conhecimento, apresente um
caráter individual, o mesmo depende em grande medida das relações sociais. A intensidade e
a profundidade das relações cria condições mais favoráveis para a dinâmica do conhecimento.
Neste sentido Nonaka e Takeushi (1997), partem do pressuposto que o conhecimento é
resultado da interação social e propõe quatro modelos de conversão do conhecimento,
conforme Figura 1.
A primeira forma é chamada de socialização, no qual o conhecimento tácito é
convertido em conhecimento tácito, pelo do compartilhamento de experiências, pela
observação, prática e imitação. Este primeiro processo se dá por meio de um processo de
compartilhamento de informações, sendo que este compartilhamento não necessita
necessariamente do uso da linguagem para sua transferência. Este tipo de troca de
conhecimento esta mais relacionado à imitação e a observação. A segunda forma é chamada
de extemalização, e o conhecimento tácito se transforma em conhecimento explicito,
mediante o processo de interação, diálogo e reflexões coletivas, sendo a indução e a dedução
os métodos mais utilizados para este processo. A externalização é urn processo de articulação
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do conhecimento tácito em conceitos explícitos. Esta transformação nem sempre é
satisfatória, já que em muitos dos casos há perda de conteúdo nesta transformação. Segundo
Nonaka e Takeuchi apud Abreu (2003), a externalizaçã'o é a chave para a criação do
conhecimento, pois cria conceitos novos e explícitos a partir do conhecimento tácito. Por sua
vez, a terceira forma, a combinação, converte conhecimento explicito em conhecimento
explicito, mediante a sistematização de conceitos em um sistema de conhecimentos. Este é um
processo de sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento, ou seja, é a
combinação de conjuntos diferentes de conhecimento explicito.
E, por fim, a internalização, trata de converter o conhecimento explicito em
conhecimento tácito, através da incorporação de experiências vivenciadas à base do
conhecimento do indivíduo. Este modo de transformação do conhecimento está intimamente
relacionado com o aprender fazendo ou learning by doing.

Socialização

Externalização

(Compartilhamento de Expeninc ias)

(Converso cIo Conhecimento Tanto em

Tcíto para Tá cito

Explicito)

(

Intentalizaç
(Inc orp °raga° do Conhecimento
Expl ícito no Conhecimento T Acito)

Comb inação

(Sistematiza.gao de Conceitos)
Explícito pare Explicito

Figura 1: Espiral do Conhecimento
Fonte: Nonaka; Takeuchi, l997.

Através destes quatro modos de transformação do conhecimento, Nonaka; Takeushi
(1997) demonstram como o conhecimento vai se transformando em forma espiral, iniciandose na etapa de socialização, passando pela etapa de externalização, combinação e finalmente
chegando à etapa de internalização do conhecimento codificado e transformando-o novamente
em tácito, sobre um patamar mais elevado do conhecimento, de maneira que ele vai sendo
gerado, transferido e acumulado através da interação social.
Segundo Foray; Lundvall (1999), para que se possa compreender o papel do
conhecimento no processo de aprendizado é antes de tudo, necessário compreender as
distintas formas de conhecimento.

32

As dimensões, tácito/explicito e individual/coletivo, do conhecimento, dão origem a
quatro novas formas de classificação do conhecimento, que já foram sugeridas por Collins
(1993) e Blacker (1995) e são apresentadas por Lam (1998): Embrained knowledge
(Conhecimento Padronizado), Embodied knowledge (Conhecimento Encorpado), Encoded
knowledge (Conhecimento Codificado) e Embedded knowledge (Conhecimento Enraizado).
A primeira categoria, chamada de Embrained Knowledge (Conhecimento
Padronizado), se relaciona com as dimensões individual e explicita do conhecimento. É um
conhecimento dependente das habilidades conceituais , É formal, abstrato e teórico, como, por
exemplo, o conhecimento cientifico. É geral e passível de transferência, pois pode ser usado e
aplicado para diferentes situações. É homogêneo e pode ser adquirido pela educação e
treinamento, expressando-se por meio do learning by studying.
O próximo é chamado de Embodied knowledge (Conhecimento Encorpado) e faz
referência As dimensões tácita e individual. Pode ser definido como uma ação orientada, a
prática, o tipo individual de conhecimento, o know-how. Nonaka e Takeuchi (1994) usam o
termo "conhecimento da experiência" para denotar os fatos que são criados através do
learning by doing. Este tipo de conhecimento geralmente não pode ser dissociado da
aplicação e se dá em um contexto especifico.
Outra categoria é chamada de Encoded Knowledge (Conhecimento Codificado) e se
refere As dimensões coletiva e explicita. É o conhecimento convertido em sinais e símbolos e
muitas vezes chamado de informação, fazendo referência ao know-what. É um conhecimento
formal e, por ser codificado, é de fácil transferência. É o conhecimento público de livre acesso
e que pode ser entendido e usado. Este tipo de conhecimento é inevitavelmente simplificado,
seletivo e parcial.
A última categoria é chamada de Embedded Knowledge (Conhecimento Enraizado) e
se refere A forma coletiva e tácita do conhecimento que reside nas rotinas organizacionais, nas
praticas e nas normas. Este conceito tange ao tipo de conhecimento que reside no complexo
relacionamento social das equipes e que não pode ser facilmente articulado e transferido, e até
certo ponto pode ser relacionado ao know-how. 0 conhecimento enraizado é uma forma
emergente de conhecimento capaz de suportar padrões complexos de interação.
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2.7 Interação Universidade-Empresa
0 meio acadêmico e o setor empresarial possuem objetivos finais distintos. Enquanto
a esfera cientifica busca o reconhecimento de seus projetos desenvolvidos, a esfera
empresarial busca o lucro econômico. Estes aspectos podem ser observados nos quatro
elementos que condicionam o processo de interação universidade-indústria, são eles: 1) a
particularidade do processo inovativo; 2) as especificidades das atividades desenvolvidas no
meio acadêmico e empresarial; 3) as especificidades setoriais; 4) a estruturação de novos
arranjos institucionais.
São bastante heterogêneas as contribuições dadas por universidades para esse processo
interativo, permeando suas atividades de ensino, pesquisa, transferência/comercialização de
conhecimento e geração de empresas.
A cooperação universidade-indústria pode ser definida como "um modelo de arranjo
interinstitucional entre organizações de natureza distinta, que podem ter finalidades diferentes
e adotar formatos diversos" (PLONSKI, 1992 apud SEGATO & SBRAGIA, 1996, p.59).
0 processo de cooperação se inicia a partir do surgimento de interesses por parte das
empresas e universidades em trabalharem juntas. Esta parceria envolve idéias centradas na
possibilidade do que de melhor sera extraído da cooperação, isto é envolve acesso a
financiamento, conhecimento, equipamentos, oportunidades, experiências, estímulos e
economias. Os benefícios extraídos dessa parceria proporcionam ao pais um setor industrial
mais competitivo, uma melhor qualidade de pesquisa, um setor acadêmico com mais extensão
de pesquisa, maiores e mais rápidas possibilidades de introdução de inovações tecnologias e o
fortalecimento da industria nacional (SEGATTO e SBRAGIA, 1996).
Durante esse processo cooperativo existem algumas barreiras que podem vir a
prejudicar ou até mesmo a interromper o progresso da interação universidade-empresa. Essas
barreiras envolvem dificuldades que podem vir a gerar conflitos que fazem refletir na
qualidade e na produtividade de ambas as instituições, tais como: extensão do tempo do
processo; o grau de incerteza dos projetos; ausência de instrumentos legais que regulamentam
as atividades de pesquisas, envolvendo universidades e empresas; a busca do conhecimento
fundamental pela universidade, enfocando a ciência básica e não o desenvolvimento ou
comercialização; a carência de comunicação entre as partes; a instabilidade das universidades
públicas; a falta e confiança na capacidade dos recursos humanos, por parte de ambas as
instituições; o excesso de burocracia das universidades, etc (STAL, 1997).
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De acordo com Cassiolato (2006), as esferas cientifica e empresarial operam como
instâncias de geração de conhecimentos, que se movimentam segundo lógicas dispares e
submetem vários obstáculos à maior interação entre os diversos agentes.
0 estudo das relações entre Universidade e Empresa, destina-se, portanto, a determinar
o papel da ciência e da tecnologia no processo de desenvolvimento do pais. Trata-se, portanto,
de enfocar a questão do relacionamento entre universidade e empresa, entre o mundo da

geração de conhecimentos e o mundo da produção, procurando estabelecer os determinantes
do processo social que permite tornar a produção cientifica e a geração de novas tecnologias
em uma alavanca do crescimento econômico e social. Na verdade, trata-se de parâmetros e
critérios que possam demarcar a identificação da universidade como um dos sujeitos
diretamente envolvidos na pesquisa, sujeito particular em diálogo com a sociedade e,
especificamente, com as empresas.
Segundo Cassiolato (2006) existem quatro indicadores que definem as formas como as
atividades de inovação serão conduzidas. 0 primeiro indicador refere-se à importância que as
empresas dão a inovação tecnológica, como nova perspectiva de oportunidade tecnológica. 0
segundo indicador refere-se à proximidade entre a comunidade cientifica e os setores
empresariais, estabelecendo assim, um elo entre a indústria e a tecnologia gerada pela
comunidade cientifica. 0 terceiro indicador considera a importância que as empresas dão aos
esforços de pesquisa universitária como fonte de avanço tecnológico possível de ser
aproveitado para melhorar o desempenho competitivo da empresa. Finalmente o quarto
indicador corresponde ao grau de proximidade que é estabelecido entre a empresa e a
comunidade cientifica, através de um aumento, por parte do setor empresarial, de seu
interesse pela pesquisa realizada pela comunidade cientifica.
Conforme aponta Etzkovvitz (1994), a interação universidade-empresa não
necessariamente subordina a universidade a outras esferas institucionais da sociedade. 0
aparente declínio acadêmico decorrente da interação pode ser na verdade um prognóstico de
seu renascimento, ao tomar essa instituição mais relevante do ponto de vista do
desenvolvimento sócio-econômico e, portanto legitimá-la junto à sociedade que a mantém.
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2.7.1 0 Papel da Universidade
A Universidade pode ser definida como instituição que objetiva a produção de
conhecimento interessado e é historicamente reconhecida como lugar de produção do
conhecimento culturalmente superior (CHARLES e VERGER, 1996). Além de produção de
conhecimento, a universidade tem o genitivo interesse ao conhecimento, isto 6, busca
vincular-se ao interesse geral da reprodução e manutenção da espécie e não a interesses
imediatistas ou particulares (SANTOS, 1996).
A universidade é um espaço de encontro das diversas áreas fundamentais do
conhecimento humano. Como característica histórica da instituição universitária, a
confluência das várias areas de conhecimento possibilita potencialmente o diálogo entre elas e
em seu interior, através dos distintos campos de saber. Considerando que a evolução do
conhecimento superior produziu uma extensa gama de disciplinas, diferenciadas pela
particularização de seus objetos de estudo, e considerando ainda a autonomia que cada
disciplina e cada ordem de saber foi conquistando.
Outra característica identificadora da universidade é a formação integral dos
estudantes. Quer dizer, a universidade deve considerar suas atividades de ensino como
aquelas que buscam formar não apenas profissionais e sim cidadãos capazes de articularem
seus interesses pessoais com os interesses sociais na busca da dupla construção e de uma
simbiose, de um entrelaçamento, de uma fecundação mútua entre projetos individuais e
projetos coletivos trazendo consigo uma postura critica diante da realidade, com competência
técnica e compromisso profissional.
A formação integral implica na possibilidade de acesso ao conhecimento cientifico e
domínio de técnicas, formando competências para a inserção dos futuros profissionais no
mercado de trabalho. Mas não só. Ela precisa considerar também que se trata da formação de
pessoas que, uma vez inseridas no sistema produtivo irão analisar a realidade, tomar decisões
e implementar projetos. Ora, para isso necessitamos muito mais do que competência técnica.
Precisamos de capacidade critica, de discernimento e de iniciativa; faz-se mister um
referencial ético e de autonomia suficiente para se tomar o rumo que sua consciência que lhes
indique.
preciso buscar equilíbrio e zelar para não cair em extremos: nem o extremo do
fechamento total, nem o extremo da perda de identidade, agindo como se não tivesse um
papel especifico na sociedade. Na verdade, é ao assumir esta especificidade que a
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universidade consegue efetivar seu papel de referencial critico, com uma postura de análise e
de proposição, independente de questões conjunturais ou interesses setoriais.
Para alguns dos grandes pensadores da idéia de universidade, seu fundamento esta
justamente na sua própria identidade de buscar o conhecimento livre de interesses imediatos
como direito da própria humanidade.
A autonomia universitária implica assim na capacidade de autonormatização acerca de
suas atividades de pesquisa, ensino e extensão e no respeito à sua liberdade (de escolher e
criar) em termos de organização interna; mas também de evitar qualquer forma de
pseudoneutralidade diante das discussões dos conflitos sociais.
Para a lógica da universidade, significa a possibilidade de ter como parâmetros
fundamentais de organização interna sua própria missão no que se refere à produção e
comunicação do conhecimento e do processo de formação integral dos estudantes. Ou, dito de
maneira negativa, significa não vincular direta e mecanicamente sua normatização as
demandas econômicas, poderes politicos ou necessidades conjunturais da sociedade, mas,
respeitando as instâncias da economia, da política e da sociedade como interlocutores e
mantenedores ter a liberdade de criar e optar pelo que mais se adeqiie à sua forma de ser e agir
(ROSENBERG, 1993).
Para Rosenberg (1993), as características e efetividade do sistema nacional de
educação, treinarnento e re-treinamento não apenas determinam a oferta de habilidades de
engenheiros, mas também influenciam as atitudes dos trabalhadores em relação à mudança
técnica. 0 autor enfatiza que "sistemas nacionais não podem ser descritos

e analisados

separadamente do sistema econômico" (ROSENBERG, 1993, p.13), pois as instituições
financeiras e a forma como as empresas são governadas e controladas influenciam
profundamente as atividades técnicas que se tornarão possíveis e que os administradores

escolhem para conduzir.
Etzkowitz (1991) defende a idéia de que a universidade sofreu uma Primeira
Revolução Acadêmica quando introduziu, ao lado da docência e com maior importância, a
atividade de pesquisa, fenômeno ocorrido inicialmente na universidade de Berlim no inicio do
século XIX. Atualmente, para esses autores, a universidade passa por uma Segunda
Revolução Acadêmica, quando assume urna terceira função como fundamental, na relação
que estabelece com o setor produtivo.
A tese da Segunda Revolução Acadêmica enfatiza que os trabalhos de consultoria
sempre foram significativos ern areas como a química e a engenharia. 0 fenômeno novo é a
participação ativa dos cientistas industriais nas instituições acadêmicas e centros ou institutos
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de pesquisa, e inversamente, os cientistas acadêmicos participarem no trabalho das empresas
privadas (ETZKOWITZ, 1991).
Nos países em desenvolvimento a interação tem-se baseado muito mais na prestação
de serviços e ern consultorias. Estas atividades, no entanto, podem constituir a porta de
entrada para relações de maior relevância. A interação baseada em consultorias, ensaios e
testes pode, além disso, ser fonte importante de atividades inovativas na indústria (nas
inovações incrementais, sobretudo) e, ao mesmo tempo, proporcionar aos pesquisadores uma
base de conhecimento técnico extremamente útil para a atividade acadêmica na formação de
pessoal (NELSON, 1993).
Os trabalhos em cooperação abrem mercado de trabalho para os alunos. Por esse lado
pode-se ver, portanto, uma coincidência de interesses entre a empresa e a academia, não
derivada do estimulo material representado pelos recursos do projeto. A prática é fundamental
para estimular temas de pesquisa, ao menos a pesquisa com fins aplicativos. A grande maioria
dos especialistas concorda que o sucesso de uma incubadora depende em grande parte de sua
relação com uma instituição acadêmica fortemente orientada na pesquisa, que não apenas
fornece profissionais altamente qualificados para esses empreendimentos, mas também
garante o recurso primordial para o inicio de um empreendimento.
preciso também estar atento aos interesses por trás do vinculo universidade-empresa
para que este não se desvirtue. As parcerias não podem interferir em uma das mais
importantes finalidades da universidade: a produção e divulgação do conhecimento.

2.8 Síntese Conclusiva
A inovação se constitui como força propulsora do desenvolvimento econômico, pois é
a estrutura básica para o crescimento das firmas frente aos novos padrões concorrenciais. As
inovações geram elementos que rompem estruturas estabelecidas num ambiente de seleção de
mercado. 0 regime tecnológico, dessa maneira, se coloca como uma peça fundamental para
entender a dinâmica do processo inovativo.
A necessidade de conexão de múltiplas competências vem tornando o processo de
inovação cada vez mais complexo, tanto no que tange atividades inovativas, como também
em termos de arranjos organizacionais necessários a sua visualização.
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Diante disto, a interação entre instituiç6es de ensino e empresa formam um eficiente
instrumento para impulsionar o processo inovativo e a exploração de novas oportunidades
tecnológicas.
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III SENA! — DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
O SENAI, como instituição, foi criado com o intuito de promover treinamento e
desenvolvimento educacional, custeado pelo empresariado, com fins de uma maior eficiência
e qualidade na mão-de-obra colocada a disposição do parque industrial brasileiro. A inovação
tecnológica forçou o SENAI a reestruturar seu modelo de formação profissional e a propor
novas experiências pedagógicas e apostar no futuro da indústria brasileira, sendo evidência
suas ações em Educação Profissional, Assessoria Técnica e Tecnológica, Informação
Tecnológica e Pesquisa Aplicada.
Diante deste contexto, procura-se neste capitulo caracterizar esta instituição, sua
evolução histórica, dados de gestão, educacionais, de estrutura, pessoal, entre outros. Na
seção 3.1 apresenta-se o surgimento do SENAI no Brasil; na seção 3.2 destaca-se a evolução
histórica do SENAI em Santa Catarina; na seção 3.3, retrata-se o Sistema de Gestão adotado
pela instituição; na seção 3.4, aborda-se a parte de recursos humanos. Na seção 3.5 apresentase de que forma se deu a reformulação dos cursos técnicos e a criação dos cursos superiores,
para posteriormente, na seção 3.6, serem apresentados números sobre o crescimento das
matriculas nos cursos do SENAI. Na seção 3.7, fala-se do papel dos Centros Tecnológicos
frente ao SENAI, e por fim na seção 3.8, temos a síntese conclusiva.

3.1 SENAI no Brasil
Nos primeiros anos do Estado Novo, devido à suspensão das liberdades civis e por
força do fechamento politico, fez com que o debate educacional fosse caracterizado por
reduzida circulação de idéias. Da parte governamental, nenhum movimento educacional
significativo na definição de políticas educacionais havia sido anunciado até o ano de 1942,
quando o então ministro da educação e saúde pública, Gustavo Capanema, implementou uma
série de reformas que levaram o nome de Leis Orgânicas do Ensino, onde entre elas estava o
Decreto-lei ri° 4.048, de 22 de janeiro de 1942, criando o Serviço Nacional dos Industridrios,
posteriormente Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI.
Nesta iniciativa estava implícito o reconhecimento do governo pela sua incapacidade
em promover a formação profissional em larga escala, seja pela dificuldade de alocação de
recursos, seja pela inoperãncia do próprio sistema de ensino oficial para oferecer a formação
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técnica almejada. Assim, este sistema deveria ser mantido pela contribuição dos filiados da
Confederação Nacional da Indústria — CNI, e sua função seria a de organizar e administrar
escolas de aprendizagem e treinamento industrial em todo o pais (SHIROMA et al, 2002).
Em contrapartida, o SENAI surgiu para atender a uma necessidade premente: a
formação de mão-de-obra para a incipiente indústria de base. Já na ocasião, estava claro que
sem educação profissional não haveria desenvolvimento industrial para o Pais. Euvaldo Lodi,
na época presidente da Confederação Nacional da Indústria, e Roberto Simonsen, A frente da
Federação das Indústrias de Sao Paulo, inspiraram-se na experiência bem-sucedida do Centro
Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional e idealizaram uma solução análoga para o parque
industrial brasileiro. Dessa maneira, o empresariado assumiu não apenas os encargos, como
queria o Governo, mas também a responsabilidade pela organização e direção de um
organismo próprio, subordinado a CNI e As Federações das Indústrias (SENAI, 2007).
Ao fim da década de 1950, quando o presidente Juscelino Kubitschek acelerou o
processo de industrialização, o SENAI já estava presente em quase todo o território nacional e
começava a buscar, no exterior, a formação para seus técnicos. Logo, tornou-se referência de
inovação e qualidade na área de formação profissional, servindo de modelo para a criação de
instituições similares na Venezuela, Chile, Argentina e Peru.
Nos anos 60, o SENAI investiu em cursos sistemáticos de formação, intensificou o
treinamento dentro das empresas e buscou parcerias com os Ministérios da Educação e do
Trabalho, e com o Banco Nacional da Habitação.
Na crise econômica da década de 1980, o SENAI percebeu o substancial movimento
de transformação da economia e decidiu investir em tecnologia e no desenvolvimento de seu
corpo técnico. Expandiu a assistência As empresas, investiu em tecnologia de ponta, instalou
centros de ensino para pesquisa e desenvolvimento tecnológico (SENAI, 2007). Com o apoio
técnico e financeiro de instituições da Alemanha, Canada, Japão, França, Italia e Estados
Unidos, o SENAI chegou ao inicio da década de 1990, pronto para assessorar a indústria
brasileira no campo da tecnologia de processos, de produtos e de gestão.
Hoje, a média de 15 mil alunos dos primeiros anos transformou-se em cerca de dois
milhões de matriculas anuais, totalizando aproximadamente 45,4 milhões de matriculas desde
1942. As primeiras escolas deram origem a uma rede de 696 unidades operacionais,
distribuídas por todo o Pais, onde são oferecidos hoje mais de 2.200 cursos de formação
profissional, além dos programas de qualificação e aperfeiçoamento realizados para atender as

necessidades especificas de empresas e pessoas. Em 2007 foram prestados 96.458 serviços de
assessoria técnica-tecnológica e laboratorial As empresas (SENAI, 2008).
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0 modelo SENAI tomou corpo mesmo antes da instituição ser fundada em 1942,
através das atividades desenvolvidas por Roberto Mange e seus colaboradores na criação em
1934 do Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional (CFESP) e do Instituto de
Organização Racional do Trabalho (IDORT), criado em 1931 pelas lideranças empresariais
(CNI/SENAI, 2007).
O CFESP foi considerado o marco inicial de toda a evolução de conceitos e métodos
da formação profissional brasileira, através de seus programas direcionados à formação
profissional de menores aprendizes, treinamento de adultos e aperfeiçoamento profissional em
todos os níveis, inclusive de engenheiros, administradores e superiores (CNI/SENAI, 2007).
Sendo assim, todas as experiências com métodos influenciados pelo IDORT/CFESP foram
reunidas em um acervo de informações didáticas e pedagógicas, vindo subsidiar os trabalhos
de estruturação do SENAI.
Pode-se considerar que, o SENAI hoje é um dos mais importantes pólos nacionais de
geração e difusão de conhecimento aplicado ao desenvolvimento industrial. Parte integrante
do sistema CNI e federações das indústrias dos estados, o SENAI apóia 28 Areas industriais
por meio da formação de recursos humanos e da prestação de serviços como assistência ao
setor produtivo, serviços de laboratório, pesquisa aplicada e informação tecnológica.
Graças à flexibilidade de sua estrutura, o SENAI é considerado o maior complexo de
educação profissional da América Latina. Diretamente ligados a um Departamento Nacional,
27 Departamentos Regionais levam seus programas, projetos e atividades a todo o território
nacional, oferecendo atendimento adequado as diferentes necessidades locais e contribuindo
para o fortalecimento da indústria e o desenvolvimento pleno e sustentável do pais (SENAI,
2007).
Atualmente, o SENAI é uma empresa de direito privado com características contábeis
públicas, organizada e administrada pela Confederação Nacional da Indústria através de
órgãos normativos e de administração, conforme dispõe o artigo 2° do Decreto — Lei n° 9.576,
de 12 de agosto de 1946 (SENAI, 2008). A Rede SENAI é formada por 696 unidades
operacionais distribuídas por todo o Pais. Sao 401 Unidades Fixas:
▪ 250 Centros de Educação Profissional - Unidade de Educação Profissional onde são
desenvolvidos cursos e programas em diferentes modalidades de educação, para

•

jovens e adultos, bem como atendimento ao setor produtivo;
46 Centros de Tecnologia - Unidades de Educação Profissional destinadas a transferir
tecnologia sob a forma de educação Profissional, prestação de serviços;
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•

7 Faculdades de Tecnologia - Unidades de Educação Profissional onde são
desenvolvidos cursos de nível Superior;

•

98 Centros de Treinamento - Unidades de Educação Profissional destinadas ao
atendimento das necessidades imediatas de preparação e aperfeiçoamento de
trabalhadores em seus diferentes níveis, de acordo com as demandas locais ou

•

regionais;
295 Unidades Móveis - Unidades de Educação Profissional que possibilitam levar o
atendimento do SENAI até regiões distantes dos centros produtores do Pais Além de
uma unidade fluvial, o SENAI conta com uma frota de carretas e veículos que
funcionam como verdadeiras escolas móveis.

Além disso, o SENAI conta com 310 Kits do Programa de Ações Móveis (PAM).
Ainda mais ágeis do que as unidades móveis, os conjuntos didáticos do PAM funcionam
como oficinas portáteis. Especialmente criados para chegar As mais remotas regiões do Pais,
os kits do PAM possibilitam oferecer programas em 25 ocupações profissionais (SENAI,
2008).

3.2 Evolução histórica do SENAI em Santa Catarina
Em Santa Catarina o departamento regional do SENAI-SC iniciou suas atividades no
dia 02 de janeiro de 1954, com sede em Florianópolis, sendo conhecida como a Delegacia
Regional do Parana e Santa Catarina da 7 Região possuindo instalações próprias, em
Joinville e Florianópolis, no entanto, sem contar com uma administração independente. Foi

instituído com o intuito de formar e aperfeiçoar profissionais para o setor industrial.
Inicialmente sua função estava voltada na escolarização de trabalhadores por intermédio do
aprendizado industrial (SENAI, 2008).
Nesses quase 60 anos de história do SENAI no Estado, houve fases distintas de
desenvolvimento. De 1954 a 1959 aconteceu a autonomia administrativa propriamente dita
com a criação do Departamento Regional do SENAI-SC com sede própria em Florianópolis,
junto a FIESC. Durante a década de 60 ocorreu uma significativa renovação das ferramentas
utilizadas e compra de equipamentos importados.
Em 1954 o SENAI-SC era dirigido pelo Dr. Alcides Abreu, ao qual foi incumbida a
responsabilidade de dar continuidade aos serviços nas escolas de Joinville, Blumenau e
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Siderópolis, e da conclusão da Escola de Blumenau e da Escola Ferroviária Rodovalho, de
Tubarão, pertencente A. Estrada de ferro D. Tereza Cristina, e aos cursos de marcenaria, metalmecânico e mecânica de autos (SENAI, 2007).
Em 14 de novembro de 1955, foi concluída a obra da Escola de Blumenau, que
poderia atender a demanda da região, e no ano seguinte, o Departamento deu inicio a um novo
setor, o de treinamento de menores no local de trabalho. Destaca-se também neste ano, o
acordo com a Federação das indústrias e o Serviço Nacional da Indústria, para o real
funcionamento de um Escritório Regional do TWI (Training Within Industry), a quem caberia
a difusão do método SENAI em Santa Catarina, por técnicos preparados no Rio Grande do
Sul (SENAI, 2007).
No ano de 1959 a escola de Siderópolis foi transferida para CriciAma, tendo como
foco uma maior demanda para a formação de mão-de-obra e pela proibição neste local, de
emprego de menores nas minas de carvão. Ainda neste município, foi assinado um convênio
com a Sociedade de Amparo ao Trabalhador do Carvão (SATC), corn o objetivo deste, de
orientar e manter uma escola de Aprendizagem do nível industrial, cuja construção se realizou
em 1961.
Na década de 70 ocorreu a fase de expansão fisica, corn a construção de dez novas
unidades localizadas em Areas de intenso crescimento industrial, como os Centros de
Treinamento de Joaçaba e de Caçador em 1976, os Centros de Treinamento de Itajai e de São
Bento do Sul em 1977, o Centro de Formação de Joinville; Centro de Treinamento de
Chapecó; Centro de Treinamento de sac) José; Centro de Treinamento de Rio do Sul e Centro
de Treinamento de Jaragud do Sul respectivamente em 1978 (SENAI, 2007).
Neste mesmo período foi dado inicio a construção do Centro de Treinamento Têxtil,
posteriormente denominado Laboratório de Fiação Têxtil-LAFITE, a localizar-se na cidade de
Brusque. Em 1972, Alcides Abreu deixou o cargo de Diretor do SENAI-SC, sendo nomeado
para substitui-lo Célio de Souto Goulart, o qual deu prosseguimento à política administrativa
imposta até então, havendo ampliado os Centros de Treinamento no Estado e dando inicio a
operação de funcionamento de Unidades Móveis, através de financiamento do Banco
Interamericano de Desenvolvimento — BID. Nesta fase, a economia catarinense crescia,
duplicando o produto industrial, exigindo do SENAI a sua expansão. Reflexo deste processo
foi aprovado o plano de implantação de dez Centros de Treinamento em cidades com maior
densidade industrial (SENAI, 2007).
Nos anos 80 o SENAI-SC, não registrou grandes dificuldades de infra-estrutura tendo
em vista que, em decorrência do imenso volume dos investimentos realizados na década
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anterior, a instituição encontrava-se em condições de reserva de capacidade para atender a
demanda por educação profissional. Um dos grandes problemas encontrados era a formação
de pessoal técnico para trabalhar em suas escolas e que terminou com a inauguração do
CEDEP 3 — Centro de Desenvolvimento de Pessoal em Blumenau em 1980, sendo
posteriormente transferido para Florianópolis (SENAI, 2007).
De 1954 a 1992 a instituição foi consolidada como centro de educação profissional no
Estado. Sergio Roberto Arruda (Diretor do SENAI-SC de 1998 a 2004), ressalta que:

(...)

o SENAI-SC, seguindo as diretrizes estratégicas das décadas de 60, 70 e 80,

expandiu-se de forma eficiente para acompanhar o crescimento industrial daquele
contexto histórico, porem no final da década de 80 a maquina administrativa estava
inchada demais, sobrevivi praticamente em cima do compulsório, fazia tudo
gratuitamente, não tendo recursos para investimentos (SENAI, 2008).

Na década de 90 houve uma considerável reformulação em suas bases conforme a
nova realidade tecnológica e econômica. Segundo Arruda, ocorreu um desmonte da estrutura
antiga, uma espécie de reengenharia no qual a instituição foi enxugada, cortaram-se os
excessos e instituiu-se a cobrança pelos serviços prestados. No período de 1992 a 1998

começou-se a construir um novo modelo estrutural, no entanto, não se conseguiu constituir
efetivamente um novo SENAI-SC, nesse espaço de tempo; de 1998 em diante começou a
fazer investimentos cruciais para modernizar a instituição; as unidades operacionais estavam
praticamente sem manutenção, os equipamentos sucateados. 0 diretor do SENAI ainda
ressalta que "nossa situação era preocupante, pois não conseguíamos atende as empresas em
função de que a tecnologia destas era de ponta enquanto a do SENAI esta na rabeira da
fronteira tecnológica".
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Período

1954
1955

1956
d e 1954 a 1959
década de 60
decada de 70

década de 80
década de 90
1994

1995
1998

Acontecimento
das
atividades
do
SENAI-SC
Criação e inicio
Conclusão da obra da Escola de Blumenau
0 Departamento deu inicio a um novo setor, o de treinamento de menores no local de
trabalho e firmou acordo com a Federação das indústrias e o Serviço Nacional da Indústria
Aconteceu a autonomia administrativa propriamente dita com a criação do Departamento
Regional do SENAI-SC
Renovação das ferramentas utilizadas e compra de equipamentos importados.
Ocorreu a fase de expansão fisica, com a construção de dez novas unidades localizadas em
Areas de intenso crescimento industrial
Inauguração do CEDEP 3 — Centro de Desenvolvimento de Pessoal em Blumenau
Reformulação em suas bases conforme a nova realidade tecnológica e econômica
Criação do CTAI (Centro Tecnológico em Automação Industrial)
Criado o CTC (Centro de Tecnologia em Cerâmica)
Implantados: o CTAL (Centro de Tecnologia em Alimentos), em Chapecó, na area de
agroalimentos; e o CTM (Centro de Tecnologia em Mobiliário) no ramo de moveis em Rio

do Sul
Implantou-se o CTEMM (Cento de Tecnologia em Eletro-metal-mecânica) ern Joinville
1999
Quadro 2: Síntese dos principais acontecimentos no desenvolvimento cio
Fonte: Elaboração própria

Para efeitos de gestão o Estado foi desmembrado em 8 micro-regiões, sendo que cada
uma dessas deve ter pelo menos um centro de tecnologia vocacionado com as atividades
produtivas da referida micro-região.
Tal política começou no ano de 1994 com a criação do Centro Tecnológico em
Automação Industrial — CTAI, em Florianópolis, voltando-se para as áreas de informática e
telecomunicação; em 1995, na cidade de Criciiima, tendo em vista a vocação em cerâmica foi
criado o CTC (Centro de Tecnologia em Cerâmica) com uma estrutura especial: com o apoio
do governo, da UFSC, do SENAI-FIESC, dos sindicatos e das empresas cerâmicas; em 1998
mais dois Centros de Tecnologia foram implantados: o CTAL (Centro de Tecnologia em
Alimentos), em Chapecó, na area de agroalimentos; e o CTM (Centro de Tecnologia em
Mobiliário) no ramo de móveis em Rio do Sul. Em 1999 implantou-se o CTEMM (Cento de
Tecnologia em Eletro-metal-mecânica) ern Joinville, na area de metal-mecânica, característica
forte na regido. Na cidade de Blumenau criou-se o CTV (Centro de tecnologia do Vestuário),
pela tradição na area têxtil-vestuário (SENAI, 2008).
0 SENAI-SC atua hoje no suporte aos Centros de Educação e Tecnologia e Centros de
Tecnologia, está vinculado à Federação das Indústrias de Santa Catarina — FIESC, e atua
ainda na coordenação de projetos estratégicos estaduais. Sua estrutura organizacional
compreende a Diretoria de Educação e Tecnologia e a Diretoria de Desenvolvimento
Organizacional (SENAI, 2008).
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A trajetória do SENAI-SC está intimamente ligada à história da indústria catarinense.
Desde a formação de uma indústria de base até as demandas atuais de alta tecnologia, o
SENAI-SC acompanhou o crescimento do estado, assegurando às indústrias as melhores
oportunidades de evolução e garantindo aos cidadãos melhores colocações no mercado de
trabalho. Todas as 34 unidades que compõe o SENAI-SC trabalham de forma integrada,
dispondo de autonomia necessária para atuar ern cada região de abrangência. Arruda, então
diretor do SENAI, coloca que "o verdadeiro projeto do SENAI-SC é que outras unidades
operacionais menores gravitem em torno destes grandes centros de educação e tecnologia, ou
seja, que os centros mais bem estruturados sirvam de pólo irradiador de tecnologia para os
menores".

3.3 Sistema de Gestão do SENAI
0 SENAI-SC possui um Sistema de Gestão baseado no modelo do Prêmio Nacional
de Qualidade e nos requisitos da Norma NBR ISO 9001:2000. Este modelo é baseado nos

fundamentos do MEG — Modelo de Excelência em Gestão da Fundação Nacional da
Qualidade (FNQ), e é orientado para responder de forma eficaz e competente à crescente
demanda por valor agregado (SENAI-SC, 2008).
Todas as 34 Unidades estão incluídas no Sistema de Gestão com base nos critérios do
PNQ, passando anualmente por auditorias internas e externas, realizando assim ciclos de
aprendizado e melhoria das práticas. A metodologia educacional do SENAI-SC segue esse
modelo, implementando ferramentas pedagógicas em seu sistema de ensino e outros serviços
de apoio a empresas, como consultorias e serviços laboratoriais. Possui uma organização e
mantém um ambiente voltado para excelência, incentivando a cultura da qualidade,
representada pelas Diretrizes Organizacionais (negócios, missão, visão, política e valores) que
são constantemente divulgadas e disseminadas por todos os colaboradores (SENAI-SC,
2008).

A certificação pela Norma ISO 9001:2000 abrange 15 Unidades: Direção Regional
Florianópolis, Itajai, JaraguA do Sul, Tijucas, Joinville, Blumenau, Rio do Sul, Chapecó,
Criciúma, e
Brusque, Timbó, Rio do Sul, Caçador, CEDEP/Florianápolis, CTC
CTAI/Florianópolis.
0 SENAI-SC contribui para o desenvolvimento industrial do Estado e do pais - muito
pelos serviços educacionais que oferece, mas principalmente pelo exemplo que dá com seu
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modelo de gestão. A essência da contribuição do SENAI-SC está no aspecto qualitativo de
sua atividade, conduzido por um modelo de gestão baseado nos fundamentos do modelo de
excelência proposto pela Fundação Nacional da Qualidade e focado no desenvolvimento da
organização e no alinhamento do planejamento As demandas do setor empresarial.
Pode-se dizer que os mecanismos de qualidade da instituição elevam o padrão de
excelência dos serviços prestados e, conseqüentemente, o grau de empregabilidade dos
egressos dos cursos e a eficácia dos serviços de consultoria. Por outro lado, o nível de
excelência da instituição tem o reconhecimento público com conquistas como a condição de
melhor curso superior de tecnologia brasileiro em automação industrial, a medalha de prata na
maior competição internacional de educação profissional ou a permanência na lista das
melhores empresas brasileiras para trabalhar.
Na formulação de seu Plano Estratégico 2007-2011, o SENAI-SC revisou também
suas diretrizes estratégicas, dando ênfase ao atendimento As demandas do mercado. 0 objetivo
é concentrar seus esforços em ações que tenham reflexos imediatos no aumento da
competitividade do setor industrial, no crescimento da economia e na geração de
oportunidades de emprego e renda (SENAI, 2007).
0 Sistema de Gestão do SENAI-SC está estruturado da seguinte forma: Conselho
Nacional do SENAI, Departamento Nacional do SENAI, Conselho Regional do SENAI,
Departamento Regional do SENAI, Conselho de Educação do SENAI, Núcleo de Negócio e
Conselho Técnico Consultivo.
0 sistema de gestão possui uma estrutura hierárquica reduzida, tendo somente dois
níveis, sendo a direção e os facilitadores que coordenam os núcleos de negócios. A direção do
Departamento Regional do SENAI-SC é composta pela Diretoria Regional, formada pelo
Diretor Regional, Diretor de Educação e Tecnologia e Diretor de Desenvolvimento
Organizacional. A direção das unidades do SENAI-SC é composta pelo Diretor da unidade e
pelos facilitadores dos núcleos.
0 Sistema de Gestão SENAI-SC é analisado pela Direção, na reunião realizada
anualmente, pelo Conselho de Gestão, e o sistema de Gestão das Unidades pelo Comitê de
Gestão. 0 Conselho de Gestão é um fórum estadual: consultivo, consultivo, normativo, de
assessoramento e de aprovação, que tern por finalidade, deliberar sobre matérias relacionadas
com a gestão do SENAI-SC. 0 Conselho de Gestão reúne-se ordinariamente a cada dois
meses, podendo reunir-se extraordinariamente por convocação da Direção Regional.
constituído pelo Diretor Regional do SENAI-SC, o representante do Núcleo de Gestão
Estratégica da Direção Regional e o Representante da Direção Corporativa.
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SENAI - Conselho Regional de Santa Catarina

Alcantaro Corrêa - Presidente

Glauco José Corte 10 Vice-Presidente

Diretoria Executiva

Adolfo Fey - Representante da
FIESC junto ao Conselho do
SENAI

Sergio Roberto Arruda

Osvaldo Luciani
Jose Suppi
Titulares

Jaime Richter, substituido por Ademir Luiz DaIla Lana em
19.10.2007
—1 Vincenzo Francesco Mastrogiacomo - assumiu em 19.10.2007

Representantes da
Indústria
Nikon Gomes Paz
Edgar Friedrich Pastor, substituído por Jaime Richter em
19.10.2007
Suplentes

Jayme Antônio Zanatta, substituído por Jader Jaco Westrup
em 19.10.2007
Cidnei Luiz Barozzi - assumiu em 19.10.2007

Titular

Carlos Artur Barboza, substituido por An Oliveira Mano em
30.11.2007

Suplente

Carlos Alberto Baldissera

Representantes dos
Trabalhadores da
Indústria

Ministério da Educação: Consuelo Aparecida Sielski . Santos
Titulares

Ministério do Trabalho e Emprego: Odilon Silva, substituido
por Luis Miguel Vaz Viegas em 30.11.2007

Representantes
Institucionais
Ministério da Educação: Rosângela Mauzer Casarotto
Suplentes

Ministério do Trabalho e Emprego: Eduardo João da Costa,
substiuido por Wilma Coral Mendes Lima (23.02.2007) e por
Carlos Artur Barboza (30.11.2007)
conselheiros
SENAI-SC
2007
e
Figura 2: Diretores
Fonte: SENAI, 2007.
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Ne ócio
Missão
Visão

Politica da Qualidade
Proposta de Valor
aos Clientes

Valores

Desenvolver competências por meio da Educação Profissional e Serviços
Técnicos e Tecnológicos para o setor industrial.
Elevar a competitividade do setor industrial, desenvolvendo competências por
meio da Educação Profissional e Serviços Técnicos e Tecnológicos,
comprometidos com a inovação e o crescimento sustentável do pais.
Ser a primeira opção no desenvolvimento de competências para o setor
industrial catarinense, reconhecido pela sociedade.
Atender as necessidades dos Clientes em Educação Profissional e Serviços
Técnicos e Tecnológicos.
Cumprir os requisitos regulamentares, num processo de melhoria continua
para a eficácia do sistema de gestão.
Proporcionar melhores condições de laborabilidade aos estudantes.
Melhorar o Desempenho e competitividade da Indústria.
Competência sustentada no aprendizado continuo e na inovação para a
excelência da organização.
Comprometimento na realização de suas atividades com responsabilidade,
dedicação e proatividade, buscando o atendimento de nossos objetivos
estratégicos.
Cooperação com as pessoas das diversas areas, negócios, unidades e
instituições, buscando sempre fortalecer a interdependência e otimizar as
competências existentes.
Ética, agindo com transparência, justiça, honestidade e lealdade em todas as
suas atividades.
Qualidade na efetiva gestão organizacional, realizando com eficácia todas as
ações, garantindo a qualidade dos produtos e serviços para a satisfação das
partes interessadas.
Valorização das Pessoas, reconhecendo as pessoas que fazem o SENAI-SC
acontecer no dia a dia.

Quadro 3: Diretrizes organizacionais do
Fonte: SENAI-SC, 2008.

-

-

Com esta perspectiva em sua atuação, o SENAI-SC contribui para o fortalecimento
das empresas ao mesmo tempo em que amplia o nível de laboralidade de seus alunos. sac,
dois aspectos que atuam como causa e efeito, num circulo virtuoso. As empresas ganham por
terem à sua disposição profissionais qualificados para operarem as mais avançadas
tecnologias e com a visão empreendedora e inovadora. Os egressos dos cursos do SENAI,
pelas competências que carregam, disputam com vantagens as melhores oportunidades no
mercado de trabalho e, quando nele inseridos - como funcionário ou como empreendedores elevam o nível de excelência do setor industrial.

511

DIREÇÃO

COMTE. DE ESTÃO

DIREÇÃO ADJUNTA

Ei NED 161

Relações com
Mercados
RELAÇÕES

COM
MERCADO

Recepção
Atendimento
Comunicações
Administração Rede

EDUCAÇÃO

TECNOLOGIA

I PROCESSOS

P1ROCESSOS
<7

PROCESSOS

<DROCESSOS

-

NJ

P010
T CNICO

APOIO AO
NEGÓCIO
Coordenação
Pedagógica
Financeiro
Aquisição
Qualidade

APOIO ADM.
E GESTALT)
DE
RECURSOS

Gestão Pessoas
Segurança no
Trabalho
Manutenção
Jardinagem

Limpeza 1 Vigilância

PARTES INTERESSADAS

Veículos

Figura 3: Organograma do SENAI - 2007
Fonte: SENAI-SC. 2008.

A essência da contribuição do SENAI-SC esta no aspecto qualitativo de sua atividade,
conduzido por um modelo de gestão baseado nos fundamentos do modelo de excelência
proposto pela Fundação Nacional da Qualidade e focado no desenvolvimento da organização

e no alinhamento do planejamento As demandas do setor empresarial.
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Figura 4: Rede SENAI-SC -2007
Fonte: Relatório de Ciestao SENAI-SC - 2007

0 SENAI-SC está presente em todas as regiões do Estado , tendo inaugurado em 2007

sua 33" unidade operacional, na cidade de Capinzal. Entre os ambientes voltados à atividade
educacional, são mais de 350 salas de aula. 316 laboratórios didáticos e 30 bibliotecas. Aleni

disso, a instituição possui cinco Unidades Móveis. Toda a estrutura fisica é organizada e
distribuída em oito regiões geográficas, priorizando a vocação econômica de cada região.

3.4 Recursos Humanos
estrutura de recursos humanos da entidade apresenta um quadro de trabalhadores
com bom nível de escolaridade. 0 SENAI-SC encerrou 2007 com 2.514 colaboradores e 248
A

estagiários. Entre os colaboradores. 1.570 são horistas e 944 mensalistas. Do total. 79.2% dos
colaboradores possuem superior completo.
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Tabela 1: Grau de instrução dos colaboradores SENAI-SC - 2007
N° de trabalhadores

0/0

58

2,31%

469

18,66%

Superior
Especialização
Mestrado
Doutorado

900

35,80%

795

31,62%

267

10,62%

25

0,99%

Total
Fonte: Relatório de Gestão SENAI-SC 2007

2514

100,00%

Escolaridade

Ensino Fundamental
Ensino Médio

Em 2007, ocorreu um salto no número de colaboradores, de L200 para 2.514,
registrando-se um aumento de mais de 100%. Esse alto percentual de professores contratados,
que eram terceirizados, está relacionado ao aumento do número de cursos criados pela
instituição, o que obrigou o SENAI-SC a aumentar seu quadro funcional. 0 Diretor Sérgio
Roberto destacou que:
(...) o que se tern feito, o treinamento de todo esse contingente de profissionais no
modelo politico pedagógico da instituição para traze-los para o modelo do SENA1SC. 0 que queremos é que os 1.200 colaboradores antigos mantenham sua cultura e
transfiram esse conhecimento para os 1.314 que estão entrando (SENAI-SC, 2008).

0 percentual do faturamento destinado à qualificação dos funcionários é variável,
segundo a diretoria; o processo é feito através do:
(...) plano de treinamento que é chamado de LNT. Ate o fim do ano é feito o
levantamento das necessidades de treinamento para o ano seguinte, alocamos esses
recursos no orçamento, ern termos percentuais, para que sejam feitos todos os
investimentos em conhecimento necessários, cada unidade tem as suas necessidades
os orçamentos do ano seguinte são consolidados conforme essas necessidades, para
uma melhor gestão dos recursos (SENAI-SC, 2008).

Os processos de gestão de pessoas tiveram melhorias com a implementação de ações
estratégicas: a reformulação do Plano de Cargos e Salários, a automatização do processo de
recrutamento e seleção e o 0800Net, um novo sistema de atendimento As unidades. Os
resultados foram maior transparência e redução de custos (SENAI, 2008).
As ações e perspectivas de desempenho do SENAI-SC para o período 2007-2011 estão
norteadas no Plano Estratégico que a instituição preparou no primeiro semestre do ano e
lançou em agosto. Elaborado com a consultoria da Fundação Dom Cabral, de Belo Horizonte,
o Plano servirá como base para o planejamento de unidades e núcleos da instituição ,
garantindo o foco as demandas e tendências do mercado. A iniciativa deve consolidar a

53

instituição como referência em educação profissional e consultorias industriais (SENAI-SC,
2007).
0 SENAI-SC aderiu à parceria mantida pelo Departamento Nacional da Instituição
com o Instituto Fraunhofer, de Dortmund, na Alemanha, para troca de tecnologia na area de
logística. A instituição alemã é referência internacional em pesquisa na area de logística.

acordo prevê a troca de tecnologia para dar suporte As ações do SENAI em formação
profissional e serviços de consultoria na área de logística Os departamentos regionais do
SENAI e do SESI de Santa Catarina também estão mobilizados para o Programa Educação
para uma Nova Indústria, iniciativa do Sistema Indústria que contempla metas de 2007 a
2010. A previsão é que o SENAI-SC efetive 300 mil matriculas em cursos regulares e de
qualificação ao longo do quadriênio (SENAI-SC, 2008).
A cooperação com fornecedores de equipamentos, sistemas e suprimentos tem
garantido ao SENAI-SC a atualização de seus laboratórios didáticos e aos alunos a realização
dos cursos com o uso dos equipamentos mais avançados. Em 2007, foram realizadas alianças
estratégicas do gênero com a Audaces, Bosch, Deb'Maq, PTC, Seacam e Sundown, entre
outras empresas. Por meio destas alianças, o SENAI-SC obteve das fabricantes de softwares
3.164 licenças para uso de sistemas nos ambientes educacionais (SENAI-SC, 2008).
Outras parcerias, com empresas e órgãos públicos, permitiram a ampliação da oferta
de programas de qualificação profissional para a comunidade. Convênios firmados com
empresas como Votorantim, Amanco e ArcelorMittal levaram cursos para pessoas sem
qualificação e formaram profissionais para trabalhar nas áreas de atuação das empresas
parceiras.
O SENAI-SC conta com exatas 34 unidades, estruturadas de maneira dinâmica e
relacionadas diretamente com os pólos industriais catarinenses. Mantém unidades móveis, que

realizam cursos em todos o estado, com educação a distância — EaD, que permite ao aluno o
acesso aos conteúdos, esteja ele onde estiver.
A ampliação da base geográfica de oferta de cursos foi possível graças a parcerias
implementadas com os municípios de Garuva, Barra Velha e São Francisco do Sul. 0 SENAISC ampliou em 12,18% sua área fisica construída, totalizando, ao final de 2007, 79 mil
metros quadrados. Outros 2,7 mil metros quadrados foram reformados em 2007, conforme
Tabela 2.
Os investimentos do SENAI-SC, que em 2007 totalizaram R$ 22,5 milhões, foram
realizados na infra-estrutura fisica, atualização de equipamentos e capacitaçã'o dos
colaboradores. Nesse ano, foi concluída a informatização de mais de 90% das salas de aula da
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entidade, iniciada em 2006 e que teve a implantação de 443 projetores e 550 computadores
conectados a internet. Outro investimento recente do SENAI-SC foi a aquisição de 12
exemplares do eBeam, um mouse em forma de caneta operado diretamente na lousa. Com ele,
na projeção de conteúdos em tela, o professor pode interagir, destacando elementos, desenhar
ou escrever na lousa, além de gravar as anotações no computador.
Tabela 2: AmpliacOes e reformas do SENAI-SC 2007
-

Unidade

Reforma (m 2)

AmpDavao

Caçador

293

397

Canoinhas

137

320

Capinzal

742

Chapecó

1.050

Criciúma

2.650

Florianópolis

850

Itajai

800
665
1.040

sao José
sao Miguel do Oeste
Total

460
1.700

Joinville
Sdo Bento do Sul

(e)

293
2.745

8.652

Fonte: SENAI-SC 2007

A instituição também implementou o BS3, sistema disponível na intranet que permite
o acompanhamento das estratégias do Balanced Scorecard (BSC). 0 BSC é uma metodologia
de monitoramento da estratégia e acompanhamento do desempenho, composta pelo Mapa
Estratégico, com os objetivos estratégicos classificados por perspectivas, e pelo Painel de
Desempenho Balanceado, que reúne os indicadores estratégicos, seus padrões e metas e
também as iniciativas estratégicas.

Site

Hot sites

Banco de Recursos
Didáticos
Portal do aluno

SENAI Virtual

Pergamun
WebAdm

Portal do
Fornecedor
OCP

Figura 5: Ferramentas de gestão (acesso interno) e relacionamento (acesso externo) do SENA]
Fonte: Relatório de Gestão SENAI-SC - 2007

Controla e gerencia os processos de educação e tecnologia;
SgN
Gerencia o Balanced Scorecard e indicadores e iniciativas estratégicas:
BS3
Gerencia o Sistema de Custos ABC:
Abc3
Dissemina informações e documentos de interesse dos colaboradores:
Intranet
Descentraliza a alimentação de conteúdo no site e na intranet:
WebAdmin
Acesso
de e-mails via internet;
Webmail
Divulgação e acesso inicial aos diversos sistemas:
Site
Informações e conteúdos sobre programas específicos
Hot sites
Dissemina ferramentas pedagógicas online para alunos e professores;
Banco de Recursos Didáticos
Relacionamento e informações sobre a vida escolar dos alunos;
Portal do aluno
Ambiente virtual de ensino da Educação a Distancia;
SENAI Virtual
Acesso ao acervo e gestão das bibliotecas;
Pergamun
Transparência e democratização no processo de aquisição:
Portal do Fornecedor
Relacionamento com os clientes do serviço de Certificação de Produtos.
OCP
—....
Interno) e rel acionamento acesso externo o
gestão
(acesso
Quadro 4: Ferramentas de
Fonte: Relatório de Gestão SENAI -SC - 2007
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Com 46% da pontuação, o SENAI e a marca mais lembrada e preferida em Ensino
de Capacitação Profissional na pesquisa Indicador das Marcas de Preferencia e
Afinidade Regional (Impar), em Santa Catarina. Iniciativa do lbope, em parceria
com a Rede SC, o projeto envolveu a entrevista de 1,8 mil pessoas em relação a 40
categorias de produtos e serviços (REVISTA SENAI 2007, 12° edição).

0 SENAI-SC liderou as citações nas duas perguntas formuladas — de lembrança, corn
31%, e de preferência, com 30%. 0 total de pontos recebidos pelas empresas nas duas
questões, divididos pela somatória de pontos de todas as marcas da categoria, perfazem a
pontuação geral, na qual o SENAI-SC obteve uma vantagem superior a 20 pontos percentuais
em relação à instituição que ficou em segundo lugar (SENAI-SC, 2008). Outro dado empírico
relevante é que o SENAI/Joinville recebeu o Premio Podhium, como destaque na categoria
Educação Profissional. Realizado hi mais de 10 anos, pela Podhium Pesquisas e Publicidade,
o prêmio toma por base as respostas a um questionário distribuído em pontos comerciais de
Joinville. Em 2007, mais de 300 pessoas responderam ao questionário, que solicitava a
indicação da empresa ou instituição destaque em cada categoria. É quarta edição do Prêmio
em que o SENAI é o mais citado em sua categoria (SENAI-SC, 2008).
A atuação do SENAI-SC esta voltada para o setor secundário da economia,
principalmente nos seguintes segmentos industriais: alimentos, automotivo, eletromecânica,
eletrônica, automação, informática, madeira e mobiliário, papel e celulose, couro e calçados,
têxtil e vestuário, cerâmica, pesca, construção naval, construção civil e materiais.
Em Educação Profissional, o SENAI-SC atua nos seguintes níveis e modalidades:
Formação Inicial e Continuada: Aprendizagem Industrial, Qualificação e Requalificação
Profissional e Aperfeiçoamento; Técnico de Nível Médio: Cursos Técnicos e Especialização
Técnica Tecnológico de Graduação: Cursos Superiores de Tecnologia Tecnológico de PósGraduação: Especialização Lato Sensu presencial e a distância. O SENAI-SC atua também
em educação escolar de nível médio, articulado com a educação profissional (SENAI-SC,
2008). Além disso, as ações transversais como a captação de recursos e intercâmbio
internacional, informação estratégica e o programa SENAI-SC Inovação dão suporte ao
desenvolvimento dos demais serviços técnicos e tecnológicos.
Para gerar os recursos necessários para que os investimentos, ou seja, para adequar b.
nova realidade exigida pelas novas tecnologias de produtos e processos, o SENAI-SC
direcionou sua política para a criação de cursos técnicos e superiores de tecnologia. 0 projeto
0
foi elaborado inicialmente em 1997, pelo Diretor Arruda, sendo que o 1 curso superior surgiu
no CTAI (Centro Tecnológico em Automação Industrial). Com a introdução dos cursos
superiores o SENAI-SC fez com que o Estado de Santa Catarina se destacasse como o Estado
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com o maior número de alunos matriculados em ensino superior do SENAI do Brasil, "o
SENAI SC hoje tem quase 7000 alunos matriculados em cursos superiores" (SENAI-SC,
2008). Essa diretriz estratégica de oferecer cursos superiores é explicada pelo Diretor Arruda,
pelos seguintes aspectos:
Primeiro pela necessidade das empresas de terem pessoas com uma formação
técnica mais acentuada; segundo porque temos toda a infra-estrutura necessária em
termos de laboratório e de pessoal para se fazer isso; terceiro porque se não
fizéssemos e temos condiçães de fazer e com qualidade, talvez outros fariam sem a
qualidade que o SENAI-SC apresenta e por Ultimo é uma fonte de receita
considerável e que financia outras atividades que são gratuitas ou deficitárias, alem
de atender o mercado com um profissional de alta qualidade que ira ser a alavanca
de mudança tecnológica do Estado de Santa Catarina (DELAROCCA, 2003, p.I01).

3.5 Reformulação dos Cursos Técnicos e criação dos Cursos
Superiores
Na década de 90, a instituição registrou mais de 500 mil matriculas em suas diversas
modalidades de atuação. Esse número caracteriza, em quantidade, mais da metade de toda a
produção de matriculas, dos quase sessenta anos de história da instituição. Isso se deve pelo
aumento dos cursos técnicos que foram reformulados pelo SENAI. 0 sistema de
competências altera o processo de avaliação, valorizando muito mais outras características
desenvolvidas pelos alunos. A elaboração do processo dos cursos técnicos autorizados
aconteceu com base no parecer n° 45/72 do CFE, de acordo com a resolução 90/99 do
CEE/SC (SENAI/BRASIL, 2008).
A implantação de Cursos Superiores de Tecnologia iniciou-se em 1999. Em 2001 já
existiam 15 cursos superiores, em parceria com diversas universidades e 04 cursos próprios,
números que em 2002 saltaram para 14 cursos Superiores de Tecnologia, próprios
autorizados; 13 cursos Superiores de Tecnologia em parceria com universidades em
funcionamento; e 01 Curso Superior de Tecnologia próprio e 03 em parceria reconhecidos.
Em 2002 06 Centros de Educação Tecnológica foram credenciados pelo MEC/SEMTEC,
autorizados a ministrarem cursos superiores (SENAI-SC, 2007).
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Superior de Tecnologia em Alimentos
SENAI-SC - Chapeco
Alimentos
Tecnologia em Laticínios
SENA1-SC - Sao Miguel do Oeste

Superior de Tecnologia em Automação Industrial
SENAI-SC - Florianópolis
Tecnologia em Automação Industrial
SENAI-SC - Rio do Sul
Tecnologia em Automação Industrial
SENAI-SC - Tubarão
Automação
Tecnologia em Automação Industrial e Processos Industriais
SENAI-SC - São Bento do Sul
Tecnologia em Mecatrônica Industrial
SENAI-SC - Joinville (Norte)
Tecnólogo em Automação Industrial
SENA1-SC - Lages

Superior de Tecnologia em Automação Industrial
SENAI-SC - Blumenau
Eletroeletremica

Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial
SENAI-SC - São Jose
Tecnologia em Eletrotécnica Industrial
SENAI-SC - Tubarão

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial
SENA1-SC - Joinville (Norte) e SENAI SC Joinville (Sul)
-

Gestão

-

Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial
SENAI-SC - são Jose
Tecnologia em Gestão da Produção Industrial
SENAI-SC - Jaragua do Sul

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental
SENAI-SC - Blumenau
Figura 6: Cursos superiores de tecnologia do SENAI-SC 2007
Fonte: SENAI-SC, 2007.
Meio Ambiente
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Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica
SENAI-SC - Luzerna
Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica
SENAI-SC - Blumenau
Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial
SENAI-SC - Chapeco
Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial
SENAI-SC - lta¡ai
Superior de Tecnologia em Processos de Produção Mecânica
SENAI-SC - Rio do Sul
Superior de Tecnologia em Processos industriais Habilitação em Eletromecanica
SENAI-SC - Sao José
Metalmecânica
Tecnologia em Fabricação Mecânica
SENAI-SC - Joinville (Norte)
Tecnologia em Fabricação Mecânica
SENAI-SC - Jaragua do Sul
Tecnologia em Processos de Produção Mecânica
SENAI-SC - Brusque
Tecnologia em Processos de Produção Mecânica
SENAI-SC - Jaraguà cio Sul
Tecnologo em Manutenção Industrial
SENAI-SC - Concordia
Tecnologo em Processos industriais
SENAI-SC - Blumenau
Superior de Tecnologia em Antlise e Desenvolvimento de
Sistemas
SENAI-SC Florianópolis
-

Superior de Tecnologia em Redes de Computadores
SENAI-SC - Florianópolis
Tecnologia da
informação
Superior de Tecnologia em Redes de Computadores
SENAI-SC - Luzerna
Tecnologia ern Redes de Computadores
SENAI-SC - Joinville (Norte)
Figura 6: Cursos superiores de tecnologia do SENAI-SC 2007 (continuação)
Fonte: SENAI-SC, 2007.

Telecomunicações

Superior de Tecnologia em Sistemas ce Telecomunicações
SENAI-SC - Florianópolis

Curso Superior de Tecnologia em Produção do Vestuário

SENAI-SC - Blumenau
Curso Superior de Tecnologia em Produção Têxtil

SENAI-SC - Blumer au

Têxtil e Vestuário

Tecnologia em Produção de Vestuário
SENAI-SC - Rio do Sul

Tecnologia em Produção do Vestuário
SENAI SC Jaraguá do Sul
-

-

Tecndlogo em Produção de Vestuário
SENAI-SC - Jaragua do Sul
Figura 6: Cursos superiores de tecnologia do SENAI-SC 2007 (continuação)
Fonte: SENAI-SC, 2007.

0 SENAI-SC distribui suas atividades de acordo com os seguintes tipos de serviços: a)
desenvolvimento tecnológico; b) serviços técnicos especializados; c) assessoria técnica e
tecnológica; d)informação tecnológica; e) certificação de processos, de produtos e de pessoas.

3.6 Crescimento das Matriculas de Ensino Técnico, Superior e de
Educação Profissional do SENAI-SC
0 SENAI registrou 96,2 mil matriculas em 2007, o que representa urn crescimento de
57% em relação ao ano anterior. Como podemos visualizar na Tabela 3. A elevação se deve
especialmente ao crescimento da educação à. distância.
Tabela 3: Evolução das matriculas dos cursos do SENA1-SC (2002 a 2007)
2004
2003
2002
Tipo de Curso
41
119
25
Qualificação Profissional (4 distancia)
12.886
10.589
9.514
Cursos Técnicos

2005

2006

2007

4.164
15.506

5.117

39.506

13.864

13.833

Cursos de aprendizagem Industrial
Qualificação Profissional (presencial)
Ensino Médio
Superiores de Tecnologia
Pós-Graduação

Cursos Totais do SENAI-SC
Fonte: SENAI -SC, 2008.

994

1.350

2.109

2.744

3.178

3.157

18.965

27.563

37.168

31.626

31.939

32.637

296

448

985

1.441

2.135

2.958

997

1.644

3.365

4.437

85

112

322

4.023
379

455

3.559
609

35.840

48.321

56.954

59.883

61.148

96.287
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A educação A. distância do SENAI-SC deu um salto em 2007, com o registro de 39,5
mil matriculas, ante 5,1 mil de 2006, conforme Tabela 3. Além da manutenção dos programas
de pós-graduação nesta modalidade, uma das principais causas deste crescimento foi a
realização de projetos em parceria com grandes corporações, de atuação nacional e
internacional, fornecendo programas que atendem a necessidades especificas dessas empresas,
abrangendo toda a sua força de trabalho. Os programas servem para disseminar valores e a
cultura empresarial ou treinamento em novas tecnologias.
Exemplo deste trabalho está em andamento na Electro Aço Altona S/A, de Blumenau,
na qual os mais de mil colaboradores estão aprendendo, num curso básico, como é o processo
de fundição. O propósito é fazer com que todos os colaboradores, inclusive da Area
administrativa, conheçam como é desenvolvida a atividade central da empresa. Outras
empresas que se utilizam dos serviços da educação a distância do SENAI-SC são a Weg,
Votorantim, Perdigão, Eletrobrds, Chesf e Portobello (SENAI-SC, 2008).
A oferta da formação no âmbito da aprendizagem industrial também cresceu. 0

número de cursos elevou-se de 81 para 86, o número de turmas aumentou de 122 para 136. As
vagas neste nível da educação profissional passaram de 2.941 para 3.338. A instituição
também aumentou de 145 para 165 o número de cursos técnicos aprovados pelo Conselho
Estadual de Educação — CEE/SC.
Pode-se perceber na Tabela 3 um significativo aumento no número de matriculas
também nos cursos de qualificação profissional presencial. 1-louve uma evolução de quase
100% do período de 2002 em relação a 2007. Isso se deve pela inserção de novos cursos de
Qualificação e principalmente pelo aumento de parcerias com empresas. 0 atendimento mais
expressivo dos produtos educacionais do SENAI-SC está vinculado ao Complexo Eletrometal-mecAnico.

3.7 SENAI-SC e os Centros Tecnológicos
Os Centros Tecnológicos intermedeiam a integração entre o meio acadêmico e o meio
industrial, sendo caracterizado como um "sistema interativo, de múltiplos componentes, mas
que necessariamente com uma instituição de P&D e empresas industriais, que, de alguma
maneira, podem estabelecer vínculos produtivos entre si"(CASSIOLATO et al, 1996, p.48).
Os CT's são unidades especializadas em setores característicos da indústria e possuem
infra-estrutura tecnológica para os setores atendidos. Atuam como força motriz no sentido de
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levar as unidades operacionais a desenvolver ao máximo o seu potencial e domínio
tecnológico, fornecendo subsídios para a reformulação pedagógica das modalidades de
formação do SENAI. Os mesmos exercem funções na Area de ensino e nos serviços técnicos e
tecnológicos.
0 SENAI em Santa Catarina possui cinco Centros Nacionais de Tecnologia. Estes
atuam como pólos de excelência, com a função de concentrar o conhecimento relativo As
evoluções tecnológicas, se colocando A disposição das industrias por intermédio de ações
educativas, assistência técnica e novos métodos de gestão empresarial de acordo com os
setores industriais na região em que atuam, conforme evidenciado no Quadro 5.

Cidade

Região

Ano de Criação

Florianópolis

Litoral

1994

Blumenau

Vale do Itajai

1999

CTEMM - Centro de Tecnologia em
Eletrometalmecânica

Joinvilie

Norte

1999

CTAL - Centro de Tecnologia em Alimentos
CTM - Centro de Tecnologia em Mobiliário

Chapeco

Oeste

1998

Sao Bento do Sul

Planalto

1998

Sul

1995

Centro Tecnológico

CTAI - Centro de Tecnologia em Automação
e Informática
CTV - Centro de Tecnologia do Vestuário

CTCMAT - Centro de Tecnologia em
Criciúma
Cerâmica e Materiais
_ ....._ _......
Quadro 5: Centros Tecnológicos Nacionais do SEN Al -SU- zuua
Fonte: Núcleo de Gestão Estratégica do SENAI-SC — organizado pela autora.

O CTV foi criado em 1999, mas só a partir de 2002 tornou-se Centro de Educação
Tecnológica, autorizado a ministrar cursos superiores na área de Tecnologia credenciados
pelo Ministério da Educação. Surgiu como uma iniciativa do SENAI Blumenau voltada As
exigências do setor têxtil. Dentre seus princípios, destacam-se o atendimento a empresas e a
comunidade quanto A qualificação e re-qualificação profissional, somadas ao incremento
tecnológico que o setor carece para competir adequadamente com produtos de ponta no
mercado. 0 CTV dispõe de máquinas representativas do setor têxtil destinadas
exclusivamente para o uso dos alunos. Desta forma, os professores do SENAI Blumenau
podem conciliar o conteúdo ministrado em sala de aula com a prática em ambiente de
produção. O CTV - Blumenau oferece diversos cursos de capacitação na área de tecnologia e
Gestão.
O CTEMM foi criado também no ano de 1999, com o intuito de atender
reivindicações das indústrias da região Norte/Nordeste do Estado, proporcionando condições
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para modernização das empresas com foco nos elementos auxiliares da produção industrial
em grande escala, através do projeto, construção, instalação e manutenção de equipamentos,
ferramentas, dispositivos e mecanismos que formam o complexo parque de maquinas destas
industrias em geral (CTEMM, 2003).
O CTAL - Centro de Tecnologia em Alimentos da cidade de Chapecó foi criado e
inaugurado em 1998, com o objetivo de apoiar agroindústria e a area temática de
conhecimento. O CTAL constitui-se num mecanismo para gerar novos produtos e tecnologia
procurando agregar valor à produção atual. Está localizada em Chapecó, cidade polo da região
Oeste, onde está situado o complexo agro-industrial voltado principalmente ao abate de suínos
e de aves.
O CTM foi criado em 1998, por iniciativa do SENAI-SC com o intuito de atender
demanda do mercado moveleiro. 0 Centro de Tecnologia em Mobiliário oferece cursos de
educação profissional e de serviços técnicos e tecnológicos para aqueles que desejam se
especializar na area. Em uma infra-estrutura completa, com laboratórios didáticos e de
ensaios e máquinas e equipamentos similares aos das empresas, os alunos que fazem o curso
vivenciam praticas do mundo do trabalho e transformam o conhecimento em inovação.
Já o processo de criação do CTCMAT ocorreu em junho de 1995, quando vários
setores da sociedade (universidades, instituições de pesquisa, entidades governamentais,
patronais e privadas), frente ao desenvolvimento emergente do setor cerâmico no Estado de
Santa Catarina, uniram-se e concentraram seus esforços na busca da melhoria continua e da
competitividade de seus produtos nos mercados nacional e internacional de revestimentos
cerâmicos. O CTCMAT tem como objetivo "gerar e transferir tecnologia e conhecimento para
o setor industrial cerâmico brasileiro" (CTCMAT, 2007).

3.8 Síntese Conclusiva
Na década de 90, o SENAI Santa Catarina passou a dar outra direção à instituição, de
acordo a nova realidade tecnológica econômica mundial. A partir deste momento, a política
adotada foi voltada para a Educação e Tecnologia direcionada a maior competitividade e
maior qualidade nos serviços oferecidos as industrias, através da criação dos Centros de
Educação e Tecnologia e dos Cursos Superiores de Tecnologia.
Para um melhor efeito de gestão, a instituição dividiu o estado em oito regiões, sendo
que cada regido deve ter pelo menos um Centro de Tecnologia voltado a vocação industrial da
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regido. Esta política começou a ser implantada em 1994 com a criação do CTAI em
Florianópolis, em 1995 foi criado o CTCMAT em Criciúma, em 1998 o CTAL em Chapecó e
o CTM em São Bento do Sul. Em 1999 foram implantados o CTEMM em Joinville e o CTV

em Blumenau. 0 principal intuito deste projeto era fazem com que os Centros de Tecnologia
atuem como força propulsora no sentido de levar as Unidades Operacionais a sua volta a urn
maior desenvolvimento de potencial e domínio tecnológico.
Visando a auto-sustentação, a geração de recursos necessários para os investimentos e
a adequação as novas tecnologias exigidas em produtos e processos, o SENAI-SC criou em
1997 os Cursos Superiores em Tecnologia. Desde então, a instituição tem investido em
melhor infra-estrutura, laboratórios e pessoal qualificado, para atender a demanda das
indústrias e as exigências do mercado.
0 SENAI em Santa Catarina presta serviços Técnicos e Tecnológicos com o objetivo
de auxiliar as empresas no desenvolvimento tecnológico. Estes serviços distribuem-se em
Assessoria Técnica e Tecnológica, Desenvolvimento Tecnológico, Serviços Técnicos
Especializados e Informação Tecnológica, estando voltados a criação e/ou melhoria de
processos e produtos ou ao desenvolvimento de conhecimentos e informação sobre os
mesmos, e certificação de processos distribuídos.
Desde a sua criação, o SENAI-SC já formou mais de um millido e 400 mil
profissionais capacitados para atender as demandas do mercado de trabalho. 0 SENAI-SC
trabalha com o objetivo de disseminar conhecimento e formar profissionais em cursos de
aprendizagem industrial, qualificação e aperfeiçoamento profissional, ensino médio, cursos
técnicos, pós-técnicos, superiores e de pós-graduação. Todos os cursos possuem bons indices
de aceitação e empregabilidade, pois são planejados de acordo com as necessidades da
indústria local.
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IV

0

CENTRO

TECNOLÓGICO

EM

AUTOMAÇÃO

E

IN FORMÁTICA

4.1 Introdução
0 Centro Tecnológico em Automação e Informática (CTAI) é considerado como
instituição-ponte, funcionando inserido em uma rede tecnológica cujo arranjo engloba setores
diretamente ligados a automação e informática. Constituindo um forte exemplo de cooperação
entre universidade-empresa, atua junto ao SENAI-SC na formação de profissionais para o
setor industrial, trabalhando em parceria com instituições de ensino e empresariado.
No intuito de analisar o desempenho do CTAI, o referido capitulo desmembra-se em
quatro seções, além da introdução. Na seção 4.2 apresenta-se a formação do CTAI.
Posteriormente, discute-se a estrutura organizacional, na seção 4.3. Na seção 4.4 fala-se a
respeito da infra-estrutura do CTAI. A seção 4.5 apresenta as principais areas de atuação, e na
seção 4.6, é apresentado como se dão a geração e difusão de tecnologia. Na seção 4.7 são
apresentados dados referentes aos laboratórios. Posteriormente, na seção 4.8, é analisada a
relação do CTAI com a Universidade Federal de Santa Catarina — UFSC, e na seção 4.9, a
relação do CTAI com as empresas. Por fim, são analisadas na seção 4.10 as prioridades,
investimentos e principais dificuldades do CTAI, para posteriormente ser feita uma síntese
conclusiva na seção 4.11.

4.2 Formação do CTAI
0 Centro Tecnológico em Automação e Informática foi constituído em abril de 1994,
através do Serviço Nacional de Aprendizagem — SENAI-SC, em urn esforço conjunto com a
Federação da indústria do Estado de Santa Catarina — FIESC. Surgiu com o principal objetivo
de desenvolver e transferir tecnologia através de projetos e assessoria, educação, consultoria,
prestação de serviços e pesquisa aplicada, tendo obtido em 1998 o titulo de CENATEC —
Centro Nacional de Tecnologia, na especialidade de Automação Industrial.
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0 sistema FIESC, do qual o CTAI faz parte, tem a função de atuar no
desenvolvimento industrial catarinense, utilizando-se de seis diretrizes básicas: educação e
cidadania, tecnologia e inovação, representação institucional, gestão e infra-estrutura, saúde e
qualidade de vida e desenvolvimento empresarial.
O CTAI tem como missão, "contribuir para o fortalecimento da indústria e para o
desenvolvimento pleno e sustentável do pais, promovendo assim a educação para o trabalho e
a cidadania, a assistência técnica e tecnológica, a produção e a disseminação de informação e
a adequação, geração e difusão de tecnologia" (CTAI, 1998). Os principais clientes do CTAI
são as indústrias em geral, sindicatos, instituições públicas e privadas, alunos de cursos e
treinamentos.
Na Area de tecnologia e inovação o CTA1 tem como principal papel a participação na
formulação e na implementação em políticas direcionadas a interesses industriais, visa
também criar novos CT' s e ampliar a rede tecnológica de Santa Catarina, ampliar a assessoria
tecnológica à indústrias, fortalecer e ampliar parcerias com organismos nacionais e
internacionais para o desenvolvimento de tecnologia, articular a relação entre fornecedores e
demandadores em tecnologia. Além destas funções, possui o papel de criar e desenvolver
programas de pesquisa aplicada com meios próprios ou em parceria com as universidades e
desenvolve tecnologia em ensino A. distância.

4.3 Estrutura Organizacional do CTAI
uma
0 formato organizacional do CTAI, desde a sua criação, é constituído por
estrutura de núcleos. Cada Núcleo é representado por um coordenador. Fazendo parte deste
organograma um Diretor Superintendente, Diretor Técnico-Administrativo, Comitê da
Qualidade e demais núcleos. Com o intuito de tomar mais eficiente a estrutura do centro, foi
criado e implantado um novo formato organizacional, passando a urna estrutura de núcleos,
trabalhando em um sistema de gestão e projetos. Neste sistema os núcleos, representados por
facilitadores, são gestores de recursos materiais e humanos dentro de suas especialidades.
Dentro dessa nova formação foram criados quatro núcleos: Automação (NAI), Informática
(NINF), Núcleo de Educação (NED), Núcleo de Apoio (NAP).
O Núcleo de Apoio (NAP) realiza atividades de suporte administrativo: compras,
financeiro, recursos humanos, reprografia, manutenção das instalações, controle de estoques,
secretaria, patrimônio, marketing, relações com o mercado e qualidade.
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O Núcleo de Informática (NINE), pode atuar nas areas de Assistência Técnica
Tecnológica (ATT), Educação Tecnológica (ET), Informação Tecnológica (IT) e Pesquisa
Aplicada (PA), via desenvolvimento de produtos e serviços de informática, rede de
computadores, interne, intranet e multimidia; além do suporte ao centro em hardware,
software e rede de comunicação. E o provedor de acesso a internet do SENAI-SC.
O Núcleo de Educação (NED) atua nas áreas de ATT, ET, IT e PA, por meio do
desenvolvimento de produtos

e serviços nas especialidades de educação

e no

acompanhamento das atividades didático-pedagógicas.
0 Núcleo de Automação Industrial (NAT), pode atuar nas Areas de ATT, ET, IT e PA,
dentro das especialidades: eletroeletrônica, robótica, metalmecânica, hidráulica e pneumática.
Os laboratórios sob sua responsabilidade foram concebidos com estrutura flexível para as
atividades de docência e desenvolvimento de projetos.
A estrutura organizacional do CTAI estabelece apenas dois níveis hierárquicos:
Direção e Colaboradores. As demais funções (Facilitadores de Grupo, Coordenadores de
Area, Coordenadores de Projetos e Coordenador da Qualidade do Laboratório de Metrologia e
Eletrônica - LAMTE) não são caracterizadas como níveis de hierarquia. A responsabilidade e
a autoridade dos cargos, funções e comitês são: Diretor, Coordenador de Area, Facilitador de
Grupo, Coordenador de projeto, Gerente de Qualidade do LAMTE, Gerente Técnico do
LAMTE e Comitê de Gestão/Qualidade.
Cabe ao diretor presidir e coordenar as ações deliberativas do Comitê de
Gestão/Qualidade; gerar condições administrativas, técnicas e comportamentais para
assegurar o bom funcionamento das atividades do Centro, dando condições de trabalho,
negociando recursos com a Direção Regional (DR); coordenar ações estratégicas, orientando

o Comitê de Gestão/Qualidade para seu direcionamento segundo o planejamento estratégico;
representar o CTAI perante a Direção Regional, Coordenação Nacional dos CENATEC's,
unidades do SENAI e demais instituições públicas e privadas.
0 coordenador de area tem a função de administrar determinados setores que
compõem a estrutura do SENAI, exercendo suas atividades através da orientação e
acompanhamento das atividades, visando o cumprimento dos objetivos estabelecidos no plano
estratégico. Coordena os indicadores de desempenho referente à sua Area, pelo
acompanhamento, análise critica, ações corretivas e preventivas. Cabe a ele também, orientar
o repasse interno de informações, promover e apoiar tecnicamente eventos e acompanhar os
projetos de sua Area.
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O coordenador de qualidade exerce a função de representante da administração para o
sistema de qualidade, administrando e coordenando o sistema de qualidade do CTAI.
Identifica e avalia os problemas relacionados ao sistema de qualidade para iniciar, conduzir,
recomendar ou implementar soluções. E responsável por relatar a performance do sistema de
qualidade ao comitê de qualidade para fins de análise critica. Fica incumbido também de
assegurar que os manuais, os procedimentos e registros do sistema de qualidade sejam
implementados e sustentados.
Os facilitadores de grupo alocam recursos humanos e materiais para a realização das
atividades do grupo e dos projetos desenvolvidos pelo Centro. Promovem a capacitação
técnica de sua equipe através do levantamento das necessidades de treinamento (LTN) e do
Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos (PDRH). Representam o grupo perante a
Direção do Centro, proporcionam um ambiente de trabalho participativo, por meio das
reuniões do grupo, além de realizar avaliações de desempenho dos colaboradores de seu
grupo.
0 coordenador de projetos elabora e mantém a documentação de projetos sob sua
custódia, garantindo a permanência do projeto dentro do escopo definido. Sendo responsável
pela gestão de recursos do projeto, realização das atividades do projeto dentro das normas
estabelecidas nos procedimentos específicos para esta atividade. Além de interagir com o
coordenador da area a qual esta vinculado o projeto, bem como com os facilitadores de grupo,
aos quais pertençam sua equipe de projeto.
0 gerente de qualidade do laboratório é responsável pelo sistema de qualidade do
Laboratório de Metrologia e Eletrônica (LAMTE), representando-o perante o INMETRO.
Estabelece conexões com o coordenador de qualidade para que o os procedimentos e registros
do LAMTE se integrem ao sistema de qualidade do CTAI. Programa e participa da análise
critica do sistema de qualidade do laboratório, garante o treinamento do pessoal do laboratório
na area de sistemas de qualidade. Avalia a satisfação dos clientes, analisando suas
reclamações e tornando as devidas providências em conjunto com o Gerente Técnico,
garantindo que ações corretivas sejam implantadas quando houver falhas no sistema de
qualidade.
Para garantir que as operações técnicas sejam executadas pelo laboratório e para que
sejam cumpridos com precisão os requisitos dos regulamentos do credenciamento
estabelecidos pelo lNMETRO, existe a função de Gerente Técnico do LAMTE. Sao suas
funções ainda, detectar a necessidade de desenvolvimento, modificação e validação de
métodos, garantir o treinamento do pessoal na area técnica, analisar as solicitações de serviços
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e avaliar as instalações e recursos apropriados, antes do inicio do fornecimento de um novo
serviço.
Cabe ao comitê de Gestão/Qualidade discutir e deliberar sobre as questões estratégicas
e operacionais do Centro; analisar relatórios gerenciais e acompanhar o andamento dos
trabalhos referentes As áreas de atuação do Centro.
Planejar, coordenar, orientar e dar suporte ao processo de implantação do sistema de
qualidade, realizando sua análise critica. Promove e divulga a política de qualidade em todos
os níveis da organização. Definindo anualmente os indicadores de resultado, freqüência de
acompanhamento e responsáveis pela classificação dos mesmos.

4.4 Infra-Estrutura do CTAI
O CTAI conta com aproximadamente 5.040 m 2 de area fisica construída sob um
terreno de 28.144 m 2 . Toda a viabilização da construção foi disponibilizada com recursos
próprios do SENAI.
Fazem parte da estrutura fisica: laboratório de automação e controle; laboratório
hidráulico e pneumático; laboratório de metrologia elétrica; laboratório de redes, laboratório
de multimidia; laboratório de eletrônica e instrumentação, salas de aula, auditório, biblioteca e
unidade móvel.
O auditório do CTAI dispõe de: capacidade para 153 lugares, DVD

e

microcomputador ligados a canhão de projeção do tipo barco, retroprojetor, projetor de slides,
sistema completo de sonorização com microfones convencionais, microfones sem e de lapela,
equipamento para tradução simultânea, acompanhamento permanente de técnico
especializado na operação dos equipamentos.
0 desenvolvimento de softwares de multimidia, formação de profissionais,
estendendo-se ao uso e produção na interne, simulação gráfica e aplicativos educacionais, de
treinamento e marketing criando sites, cd-rom e catálogos eletrônicos, são funções do
laboratório de multimidia.
A unidade móvel do CTAI se destina A qualificação profissional em hidráulica e
pneumática. Com este sistema o CTAI disponibiliza treinamento junto A empresa, colocando
em ação teoria e praticas juntas.
Para o funcionamento da instituição o CTAI possui em seu quadro de funcionários,
estagiários, bolsistas e profissionais contratados para a realização de trabalhos específicos.
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Em seu total o CTAI conta com 177 colaboradores que estão distribuídos nos núcleos
em que exercem funções administrativas e/ou técnicas. Trabalham no CTAI 40 Doutores, 45
especialistas, 32 pessoas com nível superior, 8 em graduação e 7 com nível técnico, conforme
exposto na Tabela 4.
Tabela 4: Formação do pessoal permanente do CTAI Fpolis-SC - 2008

Em Grad.

Téc.

Setores

Diretoria
Núcleo de apoio
Núcleo de informática
Núcleo de educação A distância
Núcleo de automação industrial
Total
Fonte: CTAI 2008

Grad.

17
15

5
3
-

6
1
-

32

8

7

1
23
9
12

3
2
8
13
2

Dout.
1
0
5
28
6

Total
4
31
55
50
20

45

28

40

160

Esp.

M est.

A evolução do número de colaboradores do CTAI é regular e crescente não
apresentando muita alteração nos últimos anos. No entanto, percebe-se urn grande salto no
número de Técnicos no ano de 2003 que era de 27 e passou para 128 no ano de 2008. Ou seja,
quase quintuplicou o número de profissionais técnicos nos últimos cinco anos. A mesma
tendência pode-se perceber no número de profissionais do setor administrativo que partiu de
12 em 2003 e chegou a 49 em 2008.
Tabela 5: Evolução do número de funcionários do CTAI Fpolis-SC - 2008
2006
2005
2004
2003
Nível

2007

2008

33
23

42
29

53
32

34
64

128

Administrativo

27
12

Total

39

56

71

85

98

177

Técnico

49

Fonte: SENAI 2008

A receita obtida pelo CTAI com serviços, cursos dentre outros, apresentou-se
crescente nos anos 2002 á 2005, passando de R$ 223.430,52 para R$ 380.725,12, tendo em
2006, por motivos conjunturais, uma retração, onde reduziu de R$ 380.725,12 para
R$ 351.687,23, variando -7,63%. Conseguindo se restabelecer no ano de 2007, obtendo uma
variação de 81,94%. A maioria das receitas provém de cursos, consultorias e treinamentos.
Fazendo um comparativo com outros centros tecnológicos do SENAI o CTAI teve um
desempenho muito relevante considerando o cenário em que este inserido e as forças
orçamentárias corn que trabalha, com melhores indices em 2006 com receita de
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R$ 351.687,23 e em 2007 com uma receita de R$ 639.852,47, e nos outros anos perdendo
apenas para o CTC e CTAL, conforme mostra a Tabela 6.
Tabela 6: Evoluçao da receita do CTA1 Fpolis-SC em R$ (2002 a 2007)
ANO

CTAI

2002

223.430,52

2003

235.651,01

Variação (%)

2004
Variaç.cio (%)

2005
Variação (%)

2006
Variação (%)

2007
Variação (%)

5.47

305.269,83
29,54

380.725,12
24,7 2

351.687,23
-7.63

639.852,47
81.94

CTAL
403.916,07
502.875,50
24,50

634.256,52
26,13

680.790,34
7,34

752.964,78
10,60

966.668,63
28,38

CTC
856.256,52
962.896,34
12.45

1.356.897,32
40,92

1.515.265,12
11.67

1.968.256,78
29,90

2.635.348,11
33,89

CTEMM
124.225,52
158.625,87

CTM
65.560,12
112.672,56

2 7.69

7 1,86

122.897,65

85.265,36

-22,52

-24,32

128.259,21

101.249,67

4,36

198.698,55
54.92

241.387,59
21.48

104.528,36
3,24

107.285,71
2,64

Fonte: Relatório do CTAI agosto 2008

O CTAI apresentou tendência positiva ao aumento de receitas na Area de Assistência
Técnica Tecnológica (ATT), nos anos 2004 e 2005, destacando-se perante as outras Areas,
passando de R$ 86.224,12 para R$ 178.658,21. Isso ocorreu principalmente pela melhoria dos
processos internos e pela entrada no mercado do laboratório de calibração, aumento da oferta
de produtos e serviços e principalmente pela introdução dos cursos superiores. Não obstante,
pode-se visualizar um declínio na variação do ano de 2005 em relação a 2006, caindo de
107% para 6,23% a variação da receita, por motivos não explicados na entrevista.
No total das receitas por negócios, também se verifica um crescimento significativo
passando de R$ 223.430,52 em 2002, para R$ 639.852,47 a receita obtida com negócios no
CTAI, conforme Tabela 7.
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Tabela 7: Evolução da receita por negócios do CTAI Fpolis-SC em R$ (2002 a 2007)
ET

ANO

ATT

2002

30.320,22

123.851,36

2003

29.658,32

97.382,36

Variação (%)
2004
Variugdo (%)
2005

Variação ((A)
2006
Variação (%)
2007
Variação (%)

IT

223.430,52

12.569,74

165.659,41
139,19

235.651,01
5.47

79.569,15

305.269,83

-21,37

86.224,12

177.343,07

37.588,78

190,72

82,11

199.04

178.658,21

80.762,14

54698,74

54,46

45,52

189.782,61
6,23

85.722,63

102.783,41
87.91

215.658,14

154.682,77

13,63

-

6,14
80,45

TOTAL

69.258,94

-2.18

/ 07.20

PA

176.033,01
71,27

-51,9 -

29,54

37.568,14
-52,79

380.725,12
24,72

58.367,99

351.687,23

55,37
93.478,55
60,15

639.852,47
81.94

Fonte: Relatório CTAI 2008

Os dados da Tabela 8 revelam que a Area de educação profissional consome a maior
parte dos recursos totais da instituição, chegando a representar 51,24% do total da receita e
equivale a 65,75% da despesa total. Comparando os dados da receita total (Tabela 7) e
despesa total (Tabela 8). Não há grandes variações nas despesas totais, variando de 31,49%
em 2003 para 30,60% no período de 2007. Observa-se através dos números que o CTA1
consegue gerenciar seus recursos, de forma eficiente, mesmo dependendo dos valores dos
impostos compulsórios, sua receita com os serviços de educação e tecnologia é significativo,
conseguindo ser auto-suficiente no sentido de não precisar de recursos adicionais do
Departamento Regional do SENAI-SC (CTAI, 2008).
Tabela 8: Evolução das despesas do CTAI Fpolis-SC em R$ (2002 a 2007)
ET

ANO

ATT

2002

15.356,23
22.567,42

84.235,21
101.554,68

46,96

20,56

79.547,55

167258,51

2003
P'orievio (%)

2004
Variação (%)
2005
Variação (%)
2006

Variação (%)
2007
Variação (%)

Fonte: Relatório CTAI 2008

252.49
174528,36

64.70
81258,11

IT

8337,98
35552,77
326,40
34257,72

PA

TOTAL

58187,89

157779,33

97568,36

207461,02

6 7,68
58696,44
-39.84
21786,24

31.49
261507,72
26.05
311830,43
19.24

119.40

-51,42

-3,64

-62,88

176.258,23
0,99

106.231,44
30,73

94.586,17
176,10

35.358,76
62.30

412.434,60
32.26

186356,36
; -. ..;

125873,99

138695,44

87697,21

18,49

46.63

538623
30,60

148,02
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0 percentual de auto-sustentação medido em 2002 foi de 70,61%, em 2003 foi de
88,03%, em 2004 foi de 85,64%, em 2005 foi de 81,90, em 2006 fechou em 87,06, e em 2007
foi de 84,17%, segundo relatório de gestão do SENAI-SC 2007. Verifica-se que o percentual
de despesas mantém-se constante, tendo poucas oscilações devido a ajustes orçamentários.

4.5 Principais Áreas de Atuação
O CTAI atua em quatro Areas, que compreendem Assistência Técnica Tecnológica —
ATT, Educação Tecnológica ET, Informação Tecnológica — IT e Pesquisa Aplicada — PA.
Através da Area de Assistência Técnica Tecnológica o CTAI oferece produtos e
serviços nas competências de automação e informática; tanto na avaliação correção e
implementação de processos produtivos e de gestão, seja no desenvolvimento de softwares
com a aplicação de meios multimidias. O CTAI também oferece serviços de assessoria e
consultoria técnica em automação industrial, e disponibiliza serviços nas Areas de hidráulica,
pneumática, eletroeletrônica, Controle numérico e Computadorizado — CNC, robótica e CAD.
Para assessorar os empresários nestes sistemas são utilizados os laboratórios de Multimidia e
de Redes, que oferecem pesquisas na Area de redes de computadores, desenvolvendo
aplicativos multimidia e softwares, além de prestar consultorias e ministrar cursos.
0 objetivo da Area de Educação Tecnológica está em oferecer ao público geral e a
comunidade empresarial, produtos e serviços voltados A formação, qualificação ou reciclagem
de reCUTSOS humanos, COM conteúdos direcionados As novas formas tecnológicas de educação.
O CTAI oferece treinamentos, cursos presenciais e ensino A distância, elabora workshops e
seminários e prática a fundamentação e tecnologia educacional, oferece parcerias e projetos
didático-pedagógicos para empresas e instituições de ensino, além de introduzir programação
neurolinguistica nas Areas organizacionais e educacionais.
A área de Informação Tecnológica é responsável pelos serviços de respostas técnicas,
execução e apoio A localização de informações técnicas em base de dados, participação,
organização ou elaboração de eventos visando transferência de tecnologia.
Na Area de Pesquisa Aplicada, o CTAI desenvolve projetos para a geração de novos
produtos ou emprego de inovações tecnológicas sobre produtos já existentes. Utilizando
técnicas de desenvolvimento experimental (DE) para complementar os projetos de AU.
Segundo depoimento do Sr. Sandro Volpato Faria (Diretor Adjunto do CTAI),
registrado em entrevista realizada em 03/11/2008, o CTAI é um centro que possui como foco
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a excelência em educação profissional, consultoria empresarial e gestão de pessoas. 0 centro
disponibiliza cursos gratuitos de aprendizagem, destinados a jovens de 14 a 24 anos, além de
oferecer cursos técnicos de programação, cursos superiores e de pós-graduação. Possui
também cursos de qualificação para atendimento corporativo.
Conforme mostram os dados da Tabela 9, pode-se perceber que o número total de
alunos matriculados variou 19,74% em 2002, já no ano seguinte a variação caiu para 9,23%
aumentando de 455 para 497 o numero de alunos matriculados. Percebe-se um aumento
considerável no numero de matriculados no ano de 2006 onde se matriculam 1.060 alunos no
CTAI contra 719 matriculados no ano anterior, variando 47,43%.
IA os números de alunos que se formam apresentam maiores variações em relação aos
números dos alunos que se matriculam, chegando a uma variação positiva de 66,57% em
2004, e a uma variação negativa de 10,55% em 2003. No tocante, mais de 75% dos alunos
que se matriculam nos cursos do CTAI conseguem conclui-los.
Tabela 9: N° de matriculas X no de formados nos cursos do CTAI F olis-SC 2001 a 2007)
N° Formados
N° Matriculas
ANO

306
398

2003

380
455
/9,74
497

Variação t%)

9,23

-10,55

2004

634

593

Variação (%)

27.57

66,57

2005

719

661

Variação (%)

13,41

11,47

2006

1060

896

Variação (%)

47,43

35,55

2007

1258

1108

l'ariação (%)

18,68

23,66

2001
2002
rarici00 (%)

30.07

356

Fonte: CTA1 2008

Como se pode visualizar na Tabela 9, o número de matriculas e de alunos que
efetivamente concluíram seus cursos oscila de forma razoável, de acordo com a demanda dos
clientes em relação aos cursos oferecidos.
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4.6 Geração e Difusão de Tecnologia
O CTAI funciona como um centro gerador de tecnologias, por intermédio do
desenvolvimento de certos projetos, incluindo o desenvolvimento experimental, que
proporcionam a disseminação de informações ou produtos com tecnologias agregadas,
podendo ser incluidas em outros projetos e difundidas posteriormente.
0 CTAI participa de um programa chamado SENAI-SC Inovação. É um programa
responsável pela promoção das novas tecnologias direcionadas ao crescimento da indústria,
em ações que envolvem a pesquisa aplicada, dirigida 6. realidade do mercado. Por meio da
valorização da propriedade intelectual

e de atividades centradas na pesquisa

e

desenvolvimento de produtos e processos, o SENAI-SC Inovação apresenta outros caminhos
para o exercício do empreendedorismo, sempre voltado ao desenvolvimento da indústria e de
novas empresas de base tecnológica.
Essa é uma ação do SENAI/BRASIL diretamente vinculada ao Programa SENAI-SC
de Alianças Estratégicas, responsável pelo desenvolvimento da indústria e que tem por missão
formar profissionais altamente capacitados, implantar novas tecnologias de produção

e

oferecer soluções para as empresas. Mantendo o foco na grande rede de relacionamentos
existente na indústria, cinco subpro gramas estão formatados para impulsionar a geração das
novidades.
O CTAI possui também o Pro-pesquisa, o financiamento para uma idéia inovadora e
aplicável ao ambiente industrial. 0 SENAI-SC investe no desenvolvimento de projetos, novos
produtos ou processos valorizando a inovação tecnológica. Este subprograma realiza ações
em conjunto com o setor industrial, buscando novos níveis de aprendizagem e também a
dispersão de todo o conhecimento criado nessa parceria. Segue mais alguns pontos
importantes do Pro-pesquisa:
•

Desenvolver projetos em parceria com empresas, direcionados para a criação ou
melhoria de produtos e serviços, fazendo uso de tecnologias inovadoras disponíveis no
complexo industrial catarinense.

•

Criar uma base solida para o desenvolvimento tecnológico de qualquer regido do
Estado ou mais especificamente de setores produtivos pré-determinados, aumentando
o número de projetos de pesquisa aplicada;

76

•

Incluir a inovação como primeira característica para a criação de novos produtos e
serviços no ambiente produtivo, em todas as Areas da indústria.
Uma das inovações mais relevantes desenvolvidas pelo CTAI foi em parceria com a

empresa Rede de Consultoria, cujo projeto foi chamado de PSICOTRON, uma cadeira de
relaxamento para Psicoterapia. Uma inovação na Area terapêutica, o PSICOTRON é um
equipamento eletrônico e eletromeanico, psicocondicionador e detector do estado psíquico
emocional. Apresentando inovações incrementais modificando todo o principio fundamental
do funcionamento desta cadeira, incorporando avançada tecnologia de circuitos impressos,
design, sistema integrado de recursos auditivos, visuais e sensitivos para detectar de modo
instantâneo o estado emocional da pessoa.
Atualmente os investimentos realizados pelo CTAI estão voltados para a tecnologia de
ponta, no atendimento das empresas e a comunidade através de atividades relacionadas a
educação profissional, acessória técnica e tecnológica, informação tecnológica e pesquisa
aplicada. As principais empresas trabalham em parceria hoje com o CTAI são: Votorantim,
FNQ (Fundação Nacional de Qualidade), Cisco Systens (Networking Academy), CERTI,
Audare (engenharia de softwares), IBM (education center), Euax (Gestão de Projetos),
Acate(Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia) e AltoQi (tecnologia aplicada a
engenharia). 0 CTAI oferece a estas empresas serviços de consultoria na Area de gestão
empresarial e capacitação técnica dos profissionais, de acordo com as necessidades
apresentadas pelas empresas.
Outras inovações foram incorporadas na Area de Design,

o CTAI considerou

importante os projetos de design gráfico da Enceradeira ARNO, Linha de Ventiladores da
ARNO, Máquina de costura da SINGER, central telefônica da Intelbrds (CTAI, 2006).
Para a difusão de tecnologias o CTAI disponibiliza não so produtos e serviços, mas
possibilita também a abertura de canais de acesso a informação e divulgação da tecnologia.
Os principais meios para isto são os cursos oferecidos pelo CTAI, os softwares didáticos,
técnicos, interne e alguns sites desenvolvidos pelo centro, além de sistemas informativos de
manipulação de dados, seminários e congressos. Outro importante elemento para
disseminação de tecnologia é a Revista Eletrônica do CTAI, que contém artigos relativos as
Areas de atuação do Centro, e informações gerais. Esta revista começou a ser publicada em
1998 e possui um link de acesso no site do CTAI, estimulando os visitantes a utilizarem estes

serviços.
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4.7 Laboratórios
A área laboratorial do CTAI é utilizada para o desenvolvimento experimental,
pesquisa aplicada, assessorias e consultorias e prestação de serviços As empresas. Esta infraestrutura é principalmente utilizada para a realização de cursos e treinamentos nas divas de
competência do Centro.

O único laboratório do CTAI é o Laboratório de Metrologia e Eletrônica — LAMTE,
um laboratório utilizado para a prestação de serviços na área de calibração de instrumentos.
LAMTE possui uma média de 280 calibrações por ano. Segundo o Diretor do Centro Sr. João
Roberto Lorenzett, medir o total de calibrações/ano é complicado, pois alguns instrumentos
possuem várias faixas de calibração, neste sentido, pode ocorrer que, a quantidade de
instrumentos calibrados/ano possa aumentar, mas o numero de calibrações no instrumento
possa estar diminuindo.

Segundo Joao Roberto Lorenzett, Diretor do CTAI, o LANITE não realiza projetos,
apenas presta serviços, pois somente ira concretizar projetos quando forem adquiridos
equipamentos para calibrar novas grandezas. Os equipamentos utilizados no laboratório são
todos importados dos EUA (calibradores "FLURK"). Os equipamentos laboratoriais
permanecem os mesmos desde 2001, apenas nas áreas de informática os equipamentos
sofreram atualizações (softwares, hardwares...).
Os laboratórios de Redes, multimidia, Automação e Controle, Eletrônica e
instrumentação, Acionamentos Eletrohidropneumáticos, são destinados mais para
treinamentos e aperfeiçoamentos. Os mesmos são utilizados como salas de aulas para os
cursos ministrados no Centro.
• Cursos Superiores

Os cursos superiores de tecnologia são cursos de graduação destinados a egressos do
ensino médio e técnico, que conferem grau de tecnólogo e permitem continuidade dos estudos
em cursos de pós-graduação. Os cursos superiores de tecnologia fundamentam-se numa
formação voltada para: aplicação, desenvolvimento e difusão de tecnologias; gestão de
processos de produção de bens e serviços; desenvolvimento da capacidade empreendedora.
As principais diferenças destes cursos em relação aos cursos tradicionais de bacharelado são a
menor duração, a formação focada e direcionada para o segmento de determinada área e as
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certificações intermediárias voltadas para ocupações e postos de trabalho. Para isso, as aulas
são desenvolvidas de forma interdisciplinar e contextualizada, utilizando projetos
integradores, aulas de laboratório, visitas técnicas e estudos de casos reais. Para garantir a
qualidade dos cursos, o SENAI-SC promove: constante capacitação dos coordenadores,
professores e equipe de apoio técnico, administrativo e pedagógico; atualização tecnológica
periódica da infra-estrutura e ambientes de aprendizagem (laboratórios, bibliotecas e salas de
aula); e alinhamento dos projetos pedagógicos dos cursos para atender demandas e

necessidades identificadas junto ao mundo de trabalho.
Hoje são considerados os cursos mais procurados e que possuem uni número
considerável de matriculas e de alunos que efetivamente os concluem são os curso Superiores
de Graduação Tecnológica em Automação, Tecnologia da Informação e Telecomunicaçbes,
justamente por serem cursos de boa aceitação no mercado de trabalho.

•

Cursos de Qualificação Profissional

São cursos e programas que visem o desenvolvimento de competências profissionais
reconhecidas no mercado de trabalho, podendo ocorrer na formação inicial ou, sob a forma de
saídas intermediárias, na educação profissional técnica de nível médio e na educação

profissional tecnológica de graduação.

•

•

Cursos de Qualificação profissional oferecidos pelo CTAI

Qualificação - Acionamentos Elétricos Industriais
Qualificação - Automação Predial

•

Qualificação - Bombas Centrifugas
Qualificação - Controlador Lógico Programável Associado a Eletro-Hidráulica

•

Qualificação - Controlador Lógico Programável Associado a Eletro-hidropneumática

•
•

Qualificação - Controlador Lógico Programável Associado a Eletropneurnatica
Qualificação - Controlador Lógico Programável e Sistemas de Supervisão

•

Qualificação - Controle de Velocidade (Soft - Starter e Inversores de Frequência)

•

Qualificação - Eletro-Hidráulica

•

Qualificação - Eletrônica Básica

•

Qualificação - Eletropneumática
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Qualificação - Hidráulica Aplicada a Manutenção de Tratores e Implementos (Hidráulica

•

Mobil)
•

Qualificação - Hidráulica Básica

•

Qualificação - Hidráulica Proporcional

•

Qualificação - Iniciação a Operação e Manutenção de Sistemas a Gás
Qualificação - Instalações Elétricas Prediais com Reles Especiais (FINDER)
Qualificação - Instrumentação Industrial Aplicada a Processos Industriais
Qualificação - Manutenção de Sistemas Hidráulicos

•

Qualificação - Microcontroladores
Qualificação - Pneumática Básica
Qualificação - Pneumática Proporcional

•

Qualificação - Redes Industriais
•

Qualificação - Robótica

•

Qualificação - Software de Supervisão

Fonte: SENAI

•

—

SC

Cursos Técnicos

Hoje o CTAI disponibiliza o curso Técnico em Informática (antigo Técnico em
Programação de Computadores). O objetivo do curso de Informática é formar profissionais
aptos para desenvolver programas de computador, realizar testes e manutenção de softwares,
tudo de acordo com as normas técnicas vigentes.
O CTAI presta serviços de consultoria para empresas onde busca desenvolver novos

conhecimentos ou melhora os já existentes, objetivando desenvolver ou aprimorar produtos,
processos e sistemas industriais. Aplica o conhecimento conquistado por meio de pesquisas
aplicadas ou experiências praticas na produção de novos materiais, produtos, sistemas ou
métodos, também modificando e melhorando produtos e serviços que já estão no mercado.
Melhora os aspectos funcionais, ergonômicos e visuais dos produtos, agregando valor e
diferenciando-os de seus concorrentes. O CTAI realiza projetos com foco industrial, desde a
fabricação de peças, máquinas e equipamentos, até a melhoria de sistemas produtivos,
incluindo serviços de manutenção. Da mesma forma, abrange serviços de diagnóstico em
processo produtivo, avaliando lay out industrial e realizando orientação técnica para melhoria
-

de processos e produtos, de forma personalizada.
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Em geral, os cursos oferecidos pelo CTAI desde sua constituição tiveram um número
regular de alunos, o primeiro curso foi o de Técnico em Informática, que ao longo dos anos
foi perdendo sua demanda e dando lugar a outras areas. Outro curso oferecido é o de
Especialização e Docência, um curso em parceria com o SENAI que teve inicio em 1999 e
que vem sendo aperfeiçoado até hoje. No ano de 2000 o CTAI lançou seu primeiro curso
próprio, o Curso de Tecnólogo em Automação Industrial, um curso superior de três anos que
contou com uma demanda de 40 alunos, e em 2001 este número subiu para 80 alunos. No
total em 2000 o CTAI contou com três cursos de expressão com um número de 348 alunos.
Hoje, o CTAI conta com uma gama de cursos muito vasta, desde aprendizagem que se
destina A. qualificação inicial de aprendizes, na faixa etária de 14 a 24 anos, incompletos, e
caracteriza-se pela articulação entre Formação Profissional e o Mundo do Trabalho até MBA
(CTAI, 2008).

4.8 Relação do CTAI com a UFSC
No arranjo cooperativo em que o CTAI esta inserido cabe a UFSC fornecer
conhecimentos técnicos especializados na área de automação e informática, através de
professores qualificados. A forma de cooperação existente entre a UFSC e o CTAI se da
através de convênios e contratos, principalmente para a realização de cursos de PósGraduação e Especialização. Os convênios e parcerias, estabelecidas pelo CTAI com a
universidade e outras instituições de ensino nos últimos anos podem ser demonstrados no
Quadro 6, a seguir. Esses convênios são firmados conforme a demanda de capacitação de
profissional. Na maioria das vezes os professores da UFSC são contratados para capacitar os
profissionais que irão ministrar os cursos técnicos de curta duração (CTAI, 2008).
Tipo
Pós graduação em Automação Industrial
Pós graduação via internet para Gestores de Instituição
de Ensino Técnico
Pós Graduação em Alimentos
Utilização do Labiátil
Estágios Curriculares
Quadro 6: Convenios e Parcerias do CTAI Fpolis-SCa
Fonte: Relatório CTAI 2008

Convénios
UFSC/SENAI
UFSC/SENAI/DN
UFSC e CETAL
UFSC
CEFET UFSC,CIEE
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Para a realização dos cursos o CTAI dispõe de um corpo docente formado em sua
maioria por professores graduados na UFSC (28), sendo alguns vindos de universidades locais
(3) ou escolas técnicas locais (5), conforme Tabela 10. Neste caso a UFSC é um fator
importante para a qualificação do pessoal técnico, pois esta instituição é um referencial
nacional na área de Automação.
Tabela 10: Origem do pessoal técnico do CTA I Fpolis-SC - 2008
Número

Origem

5

Escolas Técnicas locais
Escolas Técnicas de SC
Escolas Técnicas nacionais

18
2
3

Universidades locais
Universidade Federal de Santa Catarina

28

Universidades nacionais

6

Total

62

Fonte: Pesquisa de campo

Pode-se observar pela Tabela 11, que a média de permanência de professores, alunos e
estagiários no CTAI é de 40 horas semanais. Os professores que trabalham no Centro
pertencem ao quadro de funcionários, não existindo professores contratados, isto ocorre
somente em caso de substituição de professores.
Tabela 11: Tempo médio de permanência no CTAI Fpolis-SC - 2008

Tempo médio de permanência

Professores
Alunosfestagiáros
Bolsistas

40h semanais
40h semanais contratos de 6 meses a dois anos

40h semanais

Fonte: pesquisa de campo

No ano de 2007 o CTAI teve apoio da fundação CERTI, ligada ao curso de
Engenharia Mecânica da UFSC, no setor de calibraçâo de instrumentos, uma parceria voltada
para a captaçâo de tecnologias para a confiabilidade metrológica, que promove a adequação e
o repasse sistemático de tecnologias de metrologia para o setor. O CTAI utiliza esta parceria
apenas para os procedimentos de calibração (CTAI, 2008).
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4.9 Relação do CTAI com as Empresas
Nas relações de cooperação com o CTAI pode observar que os serviços mais
utilizados por parte das empresas são os cursos e treinamentos na área de informática, com
acesso a recursos humanos qualificados, os serviços de calibração disponibilizados pelo
LAMTE e consultorias para a implementação de novos produtos. As atividades desenvolvidas
pelo Centro disponibilizam e possibilitam as empresas incrementos diferenciais para aumentar
sua competitividade, conforme demonstra o Quadro 7.
Frequência
Itens

Pouco
Sem
.
ImportAncia Importância

Muito
Importante

Importante
x

Acesso a lab.e instalações
Solucionar problemas específicos de produção

x
x

Treinamento de funcionários
Redução do risco e de custos de pesquisa
Acesso a RH qualificados
Contrib. Para o aumento da competitividade empres.

x
x
x

x
Desenvolver projetos de pesquisa conjuntos
Outros - especificar
--,-.
-- -FpoIis-SU
- .. — para as empresas - zuua
Quadro 7: Resultados das atividades desenvolvidas pelo CiAl
Fonte: pesquisa de campo
OBS: em ordem de importância 1 - sem importância; 2 - pouco importante; 3 - importante; 4 - muito

importante.

Os dados do Quadro 8 evidenciam que para a realização das atividades cooperativas o
CTAI utiliza contratos escritos, quando se exigem critérios tais como qualidade, produtos,
prazos, períodos e valores financeiros. A freqüência das atividades cooperativas com as
empresas, para a maioria das atividades é anual, com exceção dos cursos e treinamentos que
possuem realização diária. A intensificação das atividades cooperativas com empresas esta na
realização de cursos e treinamentos na area de informática.
Contratos escritos

Frequência

Atividades cooperativas

Anual

Sim

x

x

x

x

x
Solução de problemas de produção
x
x
Realização de cursos e treinamentos
empresas
e
as
Quadro 8: Atividades cooperativas existentes entre o CTAI poiis -s
Fonte: pesquisa de campo

x

Desenvolvimento de novos produtos
Assessoria e transferência de tecnologia
Parceria para o desenv. De projetos

Nunca

Rara

Mensal

x

Não
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As empresas buscam o CTAI para solucionar problemas peculiares, seja na area de
treinamento ou para o desenvolvimento de projetos. As parcerias são constituídas por meio de
contratos e com prazos pré-estabelecidos.
Segundo Sandro Volpato Faria Diretor Adjunto, as empresas que se servem dos
serviços do CTAI o consideraram de maneira geral satisfatórios, atingindo todos os objetivos
estabelecidos em contrato.
Os projetos que o CTAI desenvolveu com as empresas foram considerados
importantes. No julgamento das fi rmas que utilizaram os serviços de treinamento e
qualificação. Segundo Fabio Tarso, responsável pela área de treinamento da Gerasul, os
instrutores do CTAI foram muito dedicados e atenciosos, estando sempre à deposição para
solucionar e sanar os problemas durante o treinamento dos funcionários. Depois deste projeto
é comum a empresa contratar o CTAI para ministrar cursos e palestras.
Outra parceria extremamente relevante envolvendo o CTAI foi com a empresa Rede
Consultoria com desenvolvimento do projeto PSICOTRON. Para a realização deste projeto o
CTAI elaborou todo o protótipo, cuidando da Area técnica, ergonômica dentre outras. Coube A
empresa passar para o CTAI toda a sua tecnologia na Area de Psicoterapia. Esta inovação na
Area terapêutica trouxe grandes repercussões para a empresa, mudando um trabalho de 25
anos que estava voltado para o setor de treinamento organizacional e cursos na área
terapêutica. 0 foco da empresa passou para a area terapêutica, trabalhando com cursos

e

treinamentos sobre a cadeira de relaxamento PSICOTRON (CTAI, 2008).
0 fato do CTAI estar proximo das empresas auxilia no acompanhamento dos projetos

e cursos, facilitando o acesso As tecnologias disponíveis no centro. 0 centro gera muitas
vantagens competitivas para as empresas, pois se constitui em um espaço de troca de
experiências e soluções de problemas e principalmente por contribuir para a qualificação
profissional dos trabalhadores, gerando por conseqüência um aumento a produtividade das
firmas.

4.10 Prioridades, Investimentos e Dificuldades
A inquietação do CTAI está em oferecer soluções concretas para as empresas, visando
a redução dos riscos do trabalho e almejando o aumento da produtividade. No processo de
inovação ligado ao setor de automação industrial o CTAI tem como preocupação reduzir o

84

impacto sobre a sociedade trabalhadora, buscando a diminuição dos esforços fisicos na area
de automação, substituindo trabalhos repetitivos, insalubres e de alta periculosidade.
Pode-se perceber, mediante trabalho de pesquisa de campo que, os órgãos
governamentais não influenciam e nem contribuem muito nos projetos desenvolvidos pelo
CTAI, onde os investimentos são feitos diretamente com recursos próprios do SENAI.
O CTAI estabelece as prioridades para as suas ações através do Planejamento
Estratégico. 0 processo de elaboração do planejamento estratégico se inicia com o debate da

definição de negócio, visão e missão do CTAI, passada esta etapa são estabelecidos os
possíveis cenários para a instituição, dentro de um horizonte de três anos. Os fatores
determinantes para o planejamento são definidos através da matriz de forças e fraquezas,
oportunidades e ameaças, registradas a partir do cenário estabelecido dentro dos três anos.
Os projetos de investimento do CTAI para os próximos cinco anos estão voltados
ampliação dos espaços físicos e laboratórios, inauguração de novos cursos superiores e
realização de novas parcerias com a industria e empresariado. Este ano o CTAI tem com
projetos de investimentos que quantificam R$ 1.350.000,00 destinados

a

aquisição de

equipamentos na area de informática e automação. Dentre as area de atuação o CTAI tem
investido fortemente no ensino à distancia, desenvolvendo novos cursos e tecnologias.
As principais dificuldades encontradas pelo CTAI desde a sua instalação em ordem de
importância são: 1) falta de comunicação com as empresas; 2) Infra-estrutura laboratorial
insuficiente frente aos objetivos do CTAI; 3) insuficiência de recursos financeiros para os
projetos de investimento; 4) conflito de interesse entre os participantes do arranjo.
Para se aproximar das empresas e facilitar a comunicação o CTAI possui um plano de
visitas, além da divulgação do Centro através da realização de eventos promocionais ligados a
seus campos de trabalho.
Não obstante as dificuldades encontradas no processo de interação entre os agentes,
observa-se uma perspectiva positiva quanto ao futuro, pois o CTAI vem trabalhando e
buscando novas fronteiras para contribuir com o processo de capacitação tecnológica das
empresas.

4.11 Síntese Conclusiva
O CTAI trabalha com o objetivo de estimular e disseminar o conhecimento,
possibilitando as empresas sua atualização e aprimoramento tecnológico, fortalecendo assim a
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cooperação entre o meio acadêmico e o setor empresarial. Por este fato, constitui-se em um
elemento chave no estimulo ao processo de inovação tecnológica na regido de Santa Catarina.
E é por esta razão, que o mesmo induz a construção de um sistema localizado de inovações.

Este sistema abrange o setor de Automação e Informática e permite a endogeinização das
atividades tecnológicas na dinâmica econômica dessas mesmas Areas.
Ao inserir-se num sistema localizado de inovações, o CTAI estabelecer novas formas
organizacionais e de interação com o meio empresarial e seus agentes. Pois o mesmo faz parte
de um arranjo de cooperação tecnológica que solidifica o processo do aprendizado coletivo,
no interior desse arranjo, funcionando como indutor de um maior ritmo inovativo.
Diante desse arranjo, o CTAI possui algumas funções importantes como: o
fornecimento de apoio tecnológico As empresas através da disponibilização de treinamentos,
cursos, P&D, assistência técnica e tecnológica, consultorias, educação tecnológica presencial
ou A distância e fundamentalmente contribui para a qualificação profissional.
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V CONSIDERAÇÕES FINAIS
As relações entre universidades e o setor empresarial, por meio de instituições ponte,
criam forte base para o desenvolvimento tecnológico e A capacidade de inovação das
empresas. A relação de interação entre instituições de pesquisa e empresa vem tornando o
processo inovativo cada vez mais complexo. Não apenas pela exigência de uma base de
conhecimentos ampla e eficaz, mas principalmente pela necessidade de uma estrutura
organizacional que permita a viabilização.
0 estudo das relações entre Universidade e Empresa, destina-se, portanto, a
determinar o papel da ciência e da tecnologia no processo de desenvolvimento do pais. Tratase, portanto, de enfocar a questão do relacionamento entre universidade e empresa, entre o
mundo da geração de conhecimentos e o mundo da produção, procurando estabelecer os
determinantes do processo social que permite tornar a produção cientifica e a geração de
novas tecnologias em uma alavanca do crescimento econômico e social.
As instituições de pesquisa tecnológica surgiram com o intuito de promover a
inovação e o desenvolvimento tecnológico facilitando o aprofundamento das relações entre o
mundo da investigação e o tecido empresarial.
Neste contexto, surgiu em 22 de janeiro de 1942 o SENAI no Brasil, com o objetivo
de disseminar conhecimento e formar profissionais para a indústria. A inovação tecnológica
forçou o SENAI a reestruturar seu modelo de formação profissional, a propor novas
experiências pedagógicas e apostar no futuro da indústria brasileira. Em Santa Catarina o
departamento regional do SENAI-SC iniciou suas atividades no dia 02 de janeiro de 1954,
com o mesmo intuito de formar e aperfeiçoar profissionais para o setor industrial.
Seguindo essa trajetória, o SENAI em parceria com o sistema FIESC instituiu o
Centro Tecnológico em Automação e Informática — CTAI, que surgiu em abriu de 1994,
como elemento importante para a geração e difusão de tecnologias nas Areas de Automação e
Informática e com o objetivo de suprir as necessidades tecnológicas da industria local,
oferecendo As empresas catarinenses oportunidades de crescimento.
O CTAI está inserido em uma rede tecnológica onde desenvolve funções de instituição
ponte dentro de suas aptidão: automação, informática, metrologia e educação. Funcionando
inserido em uma rede tecnológica cujo arranjo engloba setores diretamente ligados a
automação e informática. Constituindo um forte exemplo de cooperação entre universidadeempresa. Através das interações com o CTAI as empresas podem melhor deliberar suas
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estratégicas tecnológicas relacionadas à exploração das oportunidades tecnológicas geradas
através da cumulatividade dos conhecimentos.
Atualmente os investimentos realizados pelo CTAI estão voltados para a tecnologia de
ponta, no atendimento as empresas e a comunidade através de atividades relacionadas
educação profissional, assessória técnica e tecnológica, informação tecnológica e pesquisa
aplicada. Além dessas atividades, o CTAI oferece serviços de consultoria, buscando atender
ás necessidades das empresas que desejam inovar e aprimorar seus métodos de gestão
organizacional, aliando conhecimentos técnicos e tecnológicos de produção e experiências
próprias na implantação de sistemas de gestão. O CTAI provoca através do desenvolvimento
de inovações em parcerias com empresas, mudanças de ordem organizacional, que refletem
em uma maior eficiência da empresa na prestação de seus serviços.
O CTAI possui um único laboratório ativo: Laboratório de Metrologia e Eletrônica —
LAMTE. A área laboratorial é utilizada para o desenvolvimento experimental, pesquisa
aplicada, assessorias e consultorias e prestação de serviços as empresas, Esta infra-estrutura é
principalmente utilizada para a realização de cursos e treinamentos nas áreas de competência
do Centro, onde são utilizados como salas de aulas para os cursos ministrados no Centro.
O CTAI atua para o fortalecimento das empresas ao mesmo tempo em que amplia o
nível de laboralidade de seus alunos. São dois aspectos que atuam coma causa e efeito, num
circulo virtuoso. As empresas ganham por terem à sua disposição profissionais qualificados
para operarem as mais avançadas tecnologias e com a visão empreendedora e inovadora.
As principais dificuldades relatadas pelo CTAI, desde a sua fundação, que restringem
o seu desempenho, são a falta de recursos financeiros para a manutenção e ampliação da
estrutura da Area de pesquisa e para aquisição de novos equipamentos, a falta de comunicação
com as empresas, insuficiência de recursos financeiros para os projetos de investimento e
conflito de interesse entre os participantes do arranjo. Atualmente o CTAI se mantém com
recursos provenientes dos serviços prestados e com a parcela do imposto compulsório
repassada pelo SENAI.
Não obstante, os pontos positivos encontrados estão relacionados ao intercâmbio de
informações do CTAI com as empresas e instituições de ensino e pesquisa trazendo assim
importantes processos de interação. 0 fato do CTAI se posicionar fisicamente próximo de
algumas empresas, gera uma significativa economia de custos e de tempo de locomoção, fator
que contribui essencialmente para a sobrevivência destas empresas.
Sendo assim, o CTAI hoje é considerado um dos mais importantes pólos nacionais de
geração e difusão de conhecimento aplicado ao desenvolvimento industrial e tem contribuído
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constantemente para o desenvolvimento do sistema produtivo local, viabilizando o aumento
da capacidade inovativa das empresas, seja através do ensino em diferentes graus, ou por
meio do desenvolvimento de informações, serviços e pesquisas tecnológicas.
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ANEXO
Questionário de Pesquisa
I - Identificação

1. Nome:
2. Data da Fundação:
3. Fundadores/atores:
3. Histórico:
4. Missão:
II - Estrutura Organizacional

número de funcionarios:
2003
2002
Funcionários
Diretoria
Gerência
Administrativo
Laboratórios
Serviços Gerais

2004

2005

2006

2007

6. Como ocorre o processo de mudança na composição da diretoria?
'nrmacão de nessoal nermanente:
.
Setores
Diretoria
Núcleo de apoio
Núcleo de informática
Núcleo de educação A distancia
Núcleo de automação industrial
Total

Téc. Em Grad. Grad. Esp. Mest. Dout. Total
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7.1 Origem do pessoal técnico
Número

Origem

Escolas Técnicas locais
Escolas Técnicas de SC
Escolas Técnicas nacionais
Universidades locais
Universidade Federal de Santa Catarina
Universidades nacionais
Total

HI. Quadro Financeiro

u do de Receita .
Fontes de recursos/Ano
Receita própria
Laboratórios
Pesquisa
Cursos
Outros
Total
de Des. esas:
Despesas/Ano
Pessoal Operacional (Lab.)
Finaceiras (juros)
Outros
Total

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2002

2003

2004

2005

2006

2007

,

IV - ItclacCies Externas - empresas e instituicties

10. 0 CTAI desenvolve projetos em parceria com instituições de ensino e pesquisa nacionais?
( ) Sim

( ) Não

11. Se sim, quais e com que finalidade?
Nome da Instituição

Localização

Duração
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t risticas das atividades cooperativas existentes entre o CTAI e as empresas:
Contratos
Frequência
Atividades cooperativas
escritos
Nunca Rara Mensal Anual Sim Não
Desenvolvimento de novos produtos
Assessoria e transferência de tecnologia
Parceria para o desenv. De projetos
Solução de problemas de produção
Realização de cursos e treinamentos
13. Qual a grande importância dos resultados das atividades desenvolvidas pelo CTAI para as
,
1
Fre9uência
Itens
Muito
Sem
Pouco
Importante
Acesso a lab.e instalações
Importante
Import, Importante
Solucionar problemas específicos de
produção
Treinamento de funcionários
_
Redução do risco e de custos de pesquisa
Acesso a RH qualificados
...
Contrib. Para o aumento da competitividade
empres.
Desenvolver projetos de pesquisa conjuntos
Outros - especificar
14. Quais as principais dificuldades encontradas pelo CTAI desde a sua instalação? (por
ordem de importância).
( ) insuficiência de recursos financeiros para projetos de investimento;
( ) conflito de interesses entre os participantes do arranjo;
( ) Infra-estrutura laboratorial insuficiente frente aos objetivos do CTA1;
( ) falta de comunicação entre o CTAI e as empresas;
( ) desconfiança das empresas com relação aos serviços técnicos de produção realizados
pelo CTAI no âmbito da empresa.
15. Quais os principais projetos de investimento para os próximos 5 anos?

16. Qual o papel rios órgãos governamentais no desempenho do CTAI?
17. Como o CTAI estabelece prioridades para suas ações? Citar exemplos
18. Quais os fatores determinantes das prioridades?
19. Quais o papel do CTAI perante o processo inovativo ligado ao setor de automação
industrial?
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V - Relação com a Universidade

20. Qual a forma de cooperaçãp existente entre o CTAI e a UFSC?
21. A UFSC participa do processo de gestão do CTAI?
22. Qual a influência que a UFSC exerce sobre o desenvolvimento de inovações pelo CTAI?
tem no médio de nermanência no CTAI de:
Tempo médio de permanência
Professores
Estagiários/Alunos
Bolsistas
24. 0 CTAI é um espaço para desenvolvimento de dissertações e teses para alunos de pósgraduação:
( ) Não
( ) Sim
25. Quais os cursos desenvolvidos pelo CTAI:
26. Quais os principais projetos em desenvolvimento em inovações.
27. Quais as principais inovações realizadas pelo CTAI que beneficiaram seus clientes?
28. Como o CTAI estabelece prioridades para suas ações? Exemplos

