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O Diário Catarinense
traz a partir de hoje
uma série de 20
reportagens que mostra
a economia catarinense
a partir de empresas que
são referência no Estado.
Como elas lidam com o
desenvolvimento do seu
negócio, o que fizeram para ser
destaque no setor e qual o futuro
do segmento em que se incluem.
O leitor poderá acompanhar as
histórias de sucesso todas as
quartas, sextas e domingos
até o final de setembro, ou
no DC online
www.diario.com.br

/20

11

Catarinenses investem em inovação,
sustentabilidade e melhores práticas

BD, 18/2/2013

Boa Leitura!
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NÚMEROS DOS SETORES
FONTE: RAIS 2011

INDÚSTRIA

transformação extrativista

32.121

NÚMERO DE EMPRESAS

636.420

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

QUARTA-FEIRA, 14/08 - MELHORES PRÁTICAS
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s caminhos que a economia catarinense deve
trilhar nos próximos anos passam pela inovação, pela sustentabilidade e pelas melhores
práticas. De grandes a pequenos empreendedores, os setores industrial, comercial e de serviços
apostam cada vez mais em novas ideias, consciência
dos recursos geridos pelas empresas e boas gestões.
A avaliação é do presidente da Federação das Indústrias do Estado (Fiesc), Glauco Côrte. Para ele, a aquisição de novas máquinas é a prioridade de empresários
que investem na atualização tecnológica do negócio,
ponto forte para que sejam competitivos em relação a
outras empresas. O resultado para o cliente é a qualidade dos produtos oferecidos, o que projeta Santa Catarina a outros Estados e países.
– Precisamos investir na educação dos trabalhadores para que dominem novas tecnologias; e em inovação de produtos e processos para permanecer no
mercado. É com esses dois fatores que vamos melhorar nossa competitividade.
No comércio, o desafio é adequar as tecnologias modernas de venda de produtos e serviços à realidade de
SC, onde 95% das empresas associadas à Federação das
Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL-SC) do Estado
são micro ou pequenas. Mas as mudanças não param
na inovação. O presidente da instituição, Sergio Medeiros, ressalta que há cinco anos os clientes começaram
a questionar os empresários sobre a reciclagem de produtos tecnológicos, como computadores e celulares, e a
solução foi criar um projeto de coleta desses materiais
nos municípios catarinenses. O resultado da iniciativa
são as mais de 300 toneladas de equipamentos reciclados nos quatro anos de projeto, que contou com a participação de 90 CDLs de SC.
– O comércio tem uma participação muito forte
nas comunidades. Os estabelecimentos, por estarem
na ponta da economia, em contato direto com o consumidor, ganham a cara do município, e o resultado é
uma grande participação em ações sustentáveis.
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A AURORA DE CHAPECÓ TRANSFORMA DEJETOS SUÍNOS EM
ENERGIA E ECONOMIZA DINHEIRO E RECURSOS NATURAIS

AGRICULTURA, PESCA E
AQUICULTURA

8.795

NÚMERO DE EMPRESAS

45.054

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

COMÉRCIO E SERVIÇOS

148.813

NÚMERO DE EMPRESAS

1.253.326

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

SEXTA-FEIRA, 16/08 - SUSTENTABILIDADE

DOMINGO, 18/08 - INOVAÇÃO

O RIO DO RASTRO ECO RESORT DE BOM JARDIM DA
SERRA INVESTE EM PLANTAÇÕES E ENERGIA SOLAR

A ARVUS DE FLORIANÓPOLIS CRIOU SISTEMA
QUE AJUDA NA ECONOMIA DO AGRICULTOR

