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Três dias de motivação e inspiração

Empresas de olho na tecnologia “Eu acredito nas pessoas”

Liderança através do comportamentoTarde voltada ao campo

Terceira edição da Semana do Empreendedor de Vera Cruz proporcionou momentos para adquirir conhecimento, firmar parcerias e conferir histórias de sucesso

Tarde foi de oportunidade para que pequenas empresas apresentassem seus produtos e serviços

Gustavo apresentou 3D

OPORTUNIDADE

Durante três dias, empre-
sários locais e da região 
vivenciaram momentos 

intensos, tiveram oportunidade 
de conhecer histórias de sucesso, 
participar de palestras e estreita-
ram relações durante reuniões para 
divulgar seus produtos e serviços 
em mais uma edição da Semana 
do Empreendedor de Vera Cruz. 
O evento foi de 20 e 22 de agosto e 
concentrou boa parte das ativida-
des no Clube Vera Cruz (veja ao lado 
como foram as palestras).

 RODADA DE NEGÓCIOS
Entre os eventos, a Rodada de 

Negócios é um dos momentos 
mais aguardados, pois é uma 
oportunidade para que micro e 
pequenos negócios se aproximem 
e estreitem laços com grandes em-
presas, denominadas de âncoras. 
Para o jovem Gustavo Glesse, de 
27 anos, de Santa Cruz do Sul, é 
muito mais do que isso. “É uma 
oportunidade para me apresentar 
e divulgar o meu trabalho”, diz. 
Formado em Engenharia Mecâni-
ca, há seis meses abriu a própria 
empresa, a Grow3D, que confec-
ciona produtos em impressão 3D. 
“Não conheço ninguém na região 
que faça um trabalho parecido. 
Assim, vim mostrar o que faço e me 
colocar à disposição das empresas, 
tendo em vista que o 3D pode ser 
inserido em projetos de qualquer 
empresa que busca tornar aquela 
ideia mais real”, sublinha. 
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A Semana do Empreendedor 
de Vera Cruz foi uma 
promoção da Prefeitura, 
Acisa, Ajevec e Sebrae, 
com apoio do Grupo 
Arauto de Comunicação 
e dos parceiros Naturalis 
Assessoria Ambiental; Casa 
das Tintas; Quero Quero; Via 
Brasil; Comercial Tipuanas; 
Funerária Caminho da Paz; 
Escritório Dolitec; Padaria 
Imigrante e Sicredi. Além 
das palestras e da Rodada 
de Negócios, a programação 
contemplou divulgação do 
Startup Weekend/Unisc, 
na Escola Vera Cruz, na 
quarta-feira, pela manhã, 
e a reunião do Conselho 
de Articulação Sindical 
e Empresarial (Conase/
Fiergs), na tarde de ontem, 
junto ao Espaço Feliz.

Abrindo a terceira edição 
da Semana do Empreen-
dedor, o diretor regional 
do Senai/RS, Carlos Artur 
Trein, explanou sobre a 
indústria 4.0 - era de ino-
vações tecnológicas dos 
campos de automação, 
controle e tecnologia da 
informação -, como aliada 
na produção das empre-
sas. Dentre suas potencia-
lidades, Trein destacou a 
agilidade dos processos, a 
redução de erros, a previ-
sibilidade da produção e 
o aumento da qualidade 
dos produtos. A exemplo, 
ele citou a visão compu-
tacional que trabalha no 
reconhecimento de objetos 
e pode ser usada na linha 
de produção das indústrias. 

“Essa tecnologia monitora 
se o produto está saindo 
com a qualidade esperada, 
o que reduz os erros na 
produção”, explica. Junto 
às propriedades, ele aponta 
que esse processo pode 
ser feito através de drones 
que monitorem o gado ou 
com o sensoriamento de 
plantas que verificam seu 
valor nutricional. Com esse 
controle, segundo ele, é 
possível também manter a 
previsibilidade e o históri-
co dos processos e, dessa 
forma, analisar sua eficácia. 
O palestrante salientou que 
as tecnologias podem ser 
empregadas tanto nas pe-
quenas como nas grandes 
empresas, trazendo muitas 
vantagens.

De empresa familiar à indús-
tria conhecida no mundo 
todo, a história da Meta-
lúrgica Mor foi o tema da 
segunda noite de palestras. 
Diretor-presidente e ícone 
do empreendedorismo, An-
dré Backes pontuou  a traje-
tória de trabalho, de dificul-
dades e de inovação da Mor, 
que iniciou em 1962, com 
a abertura de uma agro 
industrial. Entre os momen-
tos marcantes para Backes 
foram a mudança de foco 
da empresa, quando passou 
a produzir as churrasqueiras 
portáteis, em 1964, a cria-
ção de uma S/A, em 1971, 
que possibilitou a compra 
do primeiro prédio e novos 
investimentos, o início da 
produção de cadeiras, em 

1981 e a transformação para 
empresa profissional dois 
anos depois. Na década de 
90 iniciaram as exporta-
ções. Hoje, a Mor é a quar-
ta que mais movimenta o 
Porto de Rio Grande e, fora 
o tabaco, a que mais expor-
ta na região. Com a matriz 
no Distrito Industrial, em 
Santa Cruz, e unidades em 
São Paulo, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Estados Unidos 
e a distribuidora em Vera 
Cruz, Backes frisou que a 
valorização das pessoas é e 
sempre será o grande valor 
da empresa. “Eu acredito 
nas pessoas”, ao referir-se 
que hoje o corpo diretivo 
é formado unicamente por 
aqueles que cresceram jun-
to com a Mor.

A Semana do Empreen-
dedor encerrou na noite 
de ontem com a palestra 
de Bruno Barbosa, diretor 
da Vithall Treinamentos, 
com o foco “Liderança, a 
gestão do amanhã”. Quem 
anunciou a sua entrada 
no Clube Vera Cruz foi o 
empresário Roberto Gal-
van, que buscou junto ao 
instrutor da Vithall ainda 
mais conhecimento para 
seguir empreendendo e 
melhorar resultados.

Em sua explanação duran-
te a noite, Bruno Barbosa 
abordou quatro compor-
tamentos que são extre-
mamente necessários para 
que seja possível desen-
volver mais a liderança 
e assim ter resultados, 
que são: automotivação, 
capacidade de tomada 
de decisões, entender a 
importância da autorres-
ponsabilização do merca-
do e a desmistificação da 
carência que as pessoas 

estão, a autoperforman-
ce. “Que é a carência de 
entender emocionalmente, 
o que verdadeiramente é 
necessário em si para que 
consiga alterar a rota da 
vida das outras pessoas”, 
reflete. “Essa capacidade 
de ‘performar’ no mundo 
dos negócios, do jeito que 
está é fundamental para 
dar velocidade”, resume.
Para o público presente, 
foi um momento de moti-
vação. 

A tarde de quarta-feira, dia 
21, foi voltada à agricul-
tura familiar, com o foco 
no empreendedorismo 
e na tecnologia no cam-
po. A primeira fala foi do 
técnico em agropecuária 
e produtor de morangos, 
Élcio Steyding. Na ocasião, 
ressaltou que o mercado 
está crescendo novamente, 
sendo preciso apostar em 
novidades. “O produtor 
precisa ficar de olho nas 
tendências, a fim de au-

mentar a produtividade e 
lucratividade”, disse. 
Além de Élcio, a programa-
ção trouxe o turismo rural 
e a valorização das pro-
priedades da agricultura 
familiar, com a participação 
de Angélica Diefentahler, 
coordenadora de turismo 
de Venâncio Aires, e Reja-
ne Schwinn, proprietária de 
um dos pontos turísticos 
da capital do chimarrão, a 
Figueira Centenária. Se-
gundo Angélica, o turismo 

é uma atividade econô-
mica, um negócio que 
gera renda e emprego. 
Traz, entre os benefícios, a 
diminuição do êxodo rural, 
diversificação da economia 
local, melhora das condi-
ções de vida das famílias 
e comunidades rurais. O 
que comprova Rejane, que 
transformou a propriedade 
em ponto turístico. “É fan-
tástico ter a oportunidade 
de contar nossa história”, 
alegra-se.
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Durante a Rodada de Negócios, 
o jovem, além de falar do trabalho 
que realiza, trouxe um projeto em 
3D de um dos pontos turísticos 
mais conhecidos de Vera Cruz, 
a Caixa D’Água, e alguns perso-
nagens que já criou em 3D, que 
podem ser feitos em plástico ou 
resina. Para quem se interessou, 
Gustavo diz que a opção em plás-
tico não tem custo alto e pode ser 
feita o objeto que o cliente desejar.

Além do Networking, fecha-
mento de parcerias entre empresas, 
a representante comercial da Uno-
par Raquel Portela também com-
pareceu no evento para fortalecer 
a marca da universidade. “Vimos 
na Rodada de Negócios um espaço 
para apresentar às empresas ân-
coras os convênios que podemos 
ofertar para que seus colaborado-
res tenham a oportunidade de dar 
continuidade à formação e seus 

estudos para que possam crescer 
junto à empresa e a empresa tenha 
pessoas mais qualificadas”, reflete. 

Para o profissional da área co-
mercial da empresa Capaz Inspe-
ções, de Canoas, é uma oportunida-
de de apresentar o serviço e colocar 
a empresa diretamente em contato 
com potenciais compradores e ven-
dedores. “É uma oportunidade de 
fechar pelo menos uma visita para 
falar mais do trabalho”, frisa.


