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Conforme os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção 
Física (PIM-PF), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), a produção industrial do país aumentou 
de 0,4% em janeiro de 2016 em comparação com o mês de 
dezembro 2015.

Dentre os setores que mostraram alta diante dessa comparação, 
observou-se alta de 1,3% na produção de bens de capital, já 
com ajustes sazonais. Além do aumento da produção de bens 
intermediários, que subiu 0,8%, enquanto a de bens de consumo 
duráveis recuou 2,4% e a de bens de consumo semi e não 
duráveis avançou 0,3%. 

Assim, segundo dados do IBGE obtiveram resultados positivos 
importantes também as atividades de  bebidas (3,8%), máquinas 
e equipamentos (3,1%), produtos têxteis (7,1%) e móveis (7,8%), 
que expandiu pelo terceiro mês consecutivo, entre outros 
segmentos da indústria brasileira.

No entanto, apesar dos resultados positivos, a produção da 
indústria brasileira de janeiro de 2016 em comparação sobre 
janeiro de 2015 caiu 13,8%, 23ª taxa negativa consecutiva 
e a mais intensa desde abril de 2009, quando recuou 14,1%. 
acumulando nos últimos 12 meses baixa de 9%.

    Fonte: Valor Econômico

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DO PAÍS 
AUMENTA EM 0,4% EM 2016

A nova política industrial tem como foco medidas para aumentar 
a produtividade no chão das fábricas. Batizado por ora de Brasil 
Mais Produtivo, o plano já tem orçamento definido e contará 
com mecanismos para a aferição de resultados.  

Usando parceiros como o Senai e o Sebrae, que vão oferecer 
consultoria às empresas, o plano deverá priorizar inicialmente 
quatro setores: metal-mecânico, alimentos e bebidas, vestuário 
e moveleiro. Acredita-se que há empresas, especialmente 
pequenas e médias, que podem obter ganhos de produtividade 
muito interessantes com uma discreta melhoria de processos 
internos e de gestão. São questões de adaptação de lay out, 
racionalização de fluxos, áreas onde precisam ter um perfil mais 
qualificado de mão de obra.

Em outra frente, que não está no âmbito específico da nova 
política, o governo pretende incentivar a indústria siderúrgica 
por meio de mais crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) com base na TJLP. A ideia é 
oferecer recursos mais baratos às siderúrgicas, com diretriz 
para ter “prazos e condições interessantes” à indústria do 
aço, principalmente nas modalidades de crédito voltadas à 
exportação.

Fonte: Valor Econômico

NOVO PLANO DE POLÍTICA INDUSTRIAL 
SAI NO FIM DO MÊS, DIZ MINISTRO

Aumentar a produtividade é um dos desafios mais importantes para a indústria brasileira, sobretudo em um momento de ajuste fiscal 
e retração econômica. É imprescindível assim, que o gestor e a empresa busquem otimizar seus processos através da implementação 
de técnicas e ajustes simples que podem resultar em economia de tempo e de recursos financeiros.

Pensando assim, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) idealizou em conjunto com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial) o projeto Indústria Mais Produtiva. O programa colocou a disposição um plano de melhoramento de produção estruturado 
por Marcos Kawagoe, ex-gerente da Embraer, atendendo 18 empresas com faturamento anual entre R$ 3 e 20 milhões pelo custo de 
R$ 18 mil, tendo como resultado uma rentabilidade entre 8 e 108 vezes o valor investido pelas indústrias. 

Assim, apesar do atual momento de crise e de pouca demanda, as empresas precisam refletir e olhar para seus processos de produção 
e conter desperdícios, implantando técnicas de produção. Kagowa afirma: “No momento de bonança da economia, é mais fácil propor 
mudanças. Já no momento de crise, quando mais se precisa, é difícil, pois toda mudança envolve riscos [...] Mas, se as empresas não se 
prepararem, quando o crescimento da economia voltar, elas não vão aguentar até lá”. 

Fonte: Folha de São Paulo [online]

A INOVAÇÃO EM PROCESSOS AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO INDUSTRIAL
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OS SETE MITOS DA INOVAÇÃO NA 
CRISE

A crise pode ser vista como um momento de 
oportunidades e não tempo de corte de custos e 
demissões, buscando assim diferentes soluções 
para as situações desafiadoras. Algumas possíveis 
soluções foram destacadas em decorrência de 
situações de crise, desmitificando uma série de 
mitos para a inovação:

1. Crise é momento de alto risco: O risco está 
diretamente associado ao nível de incerteza, sendo 
necessário que a empresa adote a Experimentação 
como forma de aprendizado rápido com baixo 
custo. 

2. Crise é momento de olhar para dentro: 
Nessa situação parceiros, fornecedores e até 
concorrentes estão buscando as mais variadas 
soluções, através da aplicação dos conceitos de 
inovação aberta.

3. Crise é momento de esquecer a inovação e 
focar no core business: Se sua empresa tem um 
core business controlado, amplie as fronteiras do 
mesmo. Contudo, se sua empresa tem um core 
business fragilizado direcione os investimentos 
para a otimização do núcleo.

4. Crise é momento de muita análise antes 
do investimento: A melhor forma de lidar com 
tal incerteza é investir pouco, aprender muito 
e ir refinando as apostas à medida que o nível de 
incerteza diminui. 

5. Crise é momento de não mudar os projetos de 
inovação: Analise o portfólio de projetos e ideias 
de potencial inovador, equilibrando e investindo 
em projetos de curto e longo prazo, acelerando 
projetos de retorno mais rápido.

6. Crise é momento de boca fechada: Crise é 
momento de comunicação interna intensa. Evite 
a queda da confiança dos profissionais sobre a 
continuidade dos investimentos e apostas da 
empresa.

7. Crise é hora de cortar investimentos de 
inovação: Para garantir atenção para inovação 
separe os investimentos do orçamento 
especificamente para esse fim com espectro de 
2 a 3 anos sem que possam ficar suscetíveis as 
flutuações de mercado. Desenvolva novas fontes 
de recursos junto a parceiros e organismos de 
fomento. 

Fonte: Época Negócios

INOVAÇÃO PELA CRIAÇÃO DE VALOR PARA O CLIENTE

A ideia de inovação remete à transformação da vida do consumidor. Criar 

produtos e serviços que ofereçam experiências novas é um dos pilares do 

Design Thinking.

• O QUE É DESIGN THINKING? 

Inovação não é invenção. É possível inventar produtos, processos ou 
modelos de negócio, mas para que eles se tornem inovação, é preciso 
colocar a descoberta no mercado. 
Novas ideias devem surgir com base na perspectiva do cliente, uma das 
melhores estratégias para direcionar as escolhas do empreendimento e 
verificar oportunidades de negócio. 
Com base nisso, surge uma abordagem sistemática para a inovação, 
denominada Design Thinking. É um modelo de pensamento que vai 
além da necessidade de criar um produto ou serviço. A ideia é entrar na 
vida do consumidor e procurar ditar comportamentos e necessidades 
futuras. O foco é a compreensão dos anseios das pessoas para as quais 
se cria um produto ou serviço. 

• BASES DO DESIGN THINKING

• O PROCESSO DE DESIGN

O processo de design viabiliza o Design Thinking. As quatro fases podem 
se repetir ao longo do processo, já que pode ser necessário refinar as 
ideias ou partir de outro ponto de vista.

Fonte: Sebrae Nacional
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