FT Desenvolvimento
GT Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia
Memória n.º 009
Data: 16/10/2012
Hora: 18h30min
Local: Auditório da ADESM
Coordenador: Gustavo Saldanha

A – Participantes
Camila Coletto, Carla Bagolin, Cezar Augusto Gehm Filho, Daniel Paim, Eduardo Rolim, Gustavo Saldanha,
Jonatas P. Soares, Nilza Zampieri, Norma Parmeggiani, Odilo Marion, Ricardo Brener Diaz, Santos Viana,
Sérgio Jahn, Susane Weschenfelder e Vilson Serro.

B – Pauta Prevista
- Operacionalizar o Plano de Ação.

C – Itens Abordados e Comentados
1. Abertura dos trabalhos:
1.1 O Coordenador Técnico da ADESM, Gustavo Saldanha, realizou a abertura da reunião e
passou alguns recados:
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1.1.1

O horário das reuniões do GT de Empreendedorismo, Inovação e
Tecnologia permanece às 18h30min e o encontro deve começar
pontualmente neste horário;

1.1.2

A duração da reunião não deve ultrapassar 1h30min.

Do andamento da reunião:
2.1 O Diretor Presidente da ADESM, Vilson Serro, explicou como funcionará a metodologia de
acompanhamento das ações. Conforme previsto na pauta da reunião, os participantes
começaram a identificar, no Plano de Ação, as propostas que já estão em andamento
(marcando com a cor verde), as que devem ser articuladas para iniciar em 2013
(marcando com a cor amarela) e aquelas ações que podem ser iniciadas em anos
seguintes (sem marcação de cor).
2.2 Para a próxima reunião, que deverá acontecer no mês de novembro, os participantes
iniciam o processo de coordenação e monitoramento das propostas destacadas em
verde e a implementação das ações marcadas em amarelo.
2.3 Ao final desta primeira análise do Plano de Ação, os participantes marcaram 9 propostas
em verde e 15 em amarelo. O Plano de Ação com as devidas marcações pode ser
acessado
no
link
http://adesm.org.br/wp-content/uploads/2012/11/Cópia-dePlanilha_Empreendedorismo_inovacao_tecnologia_Caderno.pdf
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Comentários:
3.1 O Diretor Presidente, Vilson Serro, sugeriu que o grupo tente bater uma meta de ter 5
propostas em andamento por ano.
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3.2 Os participantes debateram a importância de se realizar um acompanhamento constante
das ações, sempre mantendo o Plano de Ação atualizado, assim como as articulações
com as entidades e a execução das propostas pelos responsáveis.
3.3 Durante os debates sobre o Plano de Ação, especialmente sobre a organização de Arranjos
Produtivos Locais (APL), os participantes destacaram que a união, a vontade de crescer e
o conhecimento tecnológico são necessidades da região. Para os integrantes do GT,
Santa Maria ainda não é referência em nenhum setor específico, por isso é preciso
explorar as potencialidades de Santa Maria e desenvolvê-las.
3.4 Ainda sobre os APLs, os participantes questionaram o funcionamento do setor já que as
empresas se enxergam como concorrentes/adversários. De acordo com os integrantes
do GT, É preciso entender que a concorrência é bem-vinda e a organização do setor leva
ao desenvolvimento.
3.5 O Coordenador Técnico, Gustavo Saldanha, explicou que o Plano de Ação com a marcação
de cores será enviada aos participantes para que os mesmos possam identificar as
instituições responsáveis pela execução das tarefas e iniciar as articulações com cada
setor.

D – Providências / Encaminhamentos
Que fazer

Responsável

Equipe

Prazo

Enviar o Plano de Ação para os
participantes do GT

Gustavo Saldanha

ADESM

17.10.2012

E – Pauta para a próxima reunião

