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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste documento é a apresentação 
da experiência do COSMOB no Brasil, em pro-
jetos de inovação tecnológica pela competitivi-
dade das empresas brasileira.
Todas a experiencia foi baseada na referência 
do modelo da estrutura economica italiana da 
PME: embora seja constituída por mais de 90% 
das PME, é o segundo país da Europa por nú-
mero de empresas inovadores (58,7%, porcen-
tagem maior da média da EU28).
De modo mais geral, as empresas que investem 
em inovação e criatividade representam  van-
guarda do desenvolvimento econômico, alcan-
çam um melhor desempenho e são mais com-
petitivos nos mercados globais: para este tipo de 
empresa, especialmente de pequeno ou médio 
tamanho, foi focado a finalidade de todos os pro-
jetos realizados.

De fato, as PMEs operam em mercados carac-
terizados por mudanças amplas e rápidas que 
representam uma oportunidade de crescimen-
to, especialmente através da implementação 
de sistemas de comunicação digital, suporta-
dos pelas mídias sociais, Big Data e IoT, desde 
que aumenta exponencialmente a capacidade 
relacional, interativa e organizacional do siste-
ma. Neste contexto, existe uma necessidade 
de intervenções direcionadas para superar as 
dificuldades das empresas em termos de com-
petitividade e inclusão em um mercado cada 
vez mais globalizado, em que parecem preva-
lecer a lógica de economias de escala para o 
esclusivo benefício de grandes empresas mul-
tinacionais.
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COSMOB NO BRASIL

2003 - 2019

A experiência da Cosmob no Brasil nasceu no início dos 
anos 2000. Em 2003, as primeiras missões. Naqueles 
anos, o objetivo estratégico, para um país em forte cres-
cimento como o Brasil, era identificar modelos de de-
senvolvimento em nível internacional, capazes de repre-
sentar referências culturais e econômicas sobre as quais 
desenvolver novas políticas industriais. A pesquisa foi ex-
tensa e envolveu os principais países industrializados do 
mundo, a partir dos Estados Unidos e da Alemanha. 
Nesse contexto, a Itália representou uma referência, gra-
ças aos seus modelos de distritos industriais baseados na 
grande predominância de pequenas e médias empresas.

A partir dos resultados deste trabalho, que registrou 
uma forte troca de relações institucionais, em meados 
dos anos 2000, foi definida uma medida econômica real 
para o desenvolvimento das pequenas e médias empre-
sas brasileiras, através da lei para o estabelecimento de 
APL (Arranjo Productive Local), tradução de nossos Dis-
tritos Industriais.

Nesse contexto de natureza principalmente institucio-
nal, mas importante para a compreensão da dinâmica 
de desenvolvimento e crescimento de um país, nasce 
a experiência da Cosmob no Brasil. A atividade começa 
com um projeto altamente inovador, destinado a criar 
uma rede de serviços tecnológicos avançados, capazes 
de apoiar o desenvolvimento de pequenas e médias em-
presas na região amazônica, através do uso sustentável 
e aprimoramento de processos locais ligados à setor 
de móveis de madeira. Projeto de mais de 5 milhões de 
dólares, financiado pelo Banco Interamericano de De-
senvolvimento, SEBRAE (Organização Brasileira de Ser-
viços para pequenas e médias empresas) e Região de 
Marche na parte internacional.
Graças a este projeto, foram lançadas as bases nos dois 
estados brasileiros da Amazônia: Amazonas e Parà, para 
a realização de laboratórios de controle de qualidade de 
produtos; mais de 500 empresas brasileiras de deco-
ração de madeira também estiveram envolvidas na as-
sistência técnica e mais de 10 missões técnicas de em-
preendedores brasileiros foram realizadas na Itália para 
aprender e abrir colaborações com empresas italianas.
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RST - REDE DE SERVIÇOS 
TECNOLOGICOS - FASE 1

ENTE: BID, SEBRAE Nacional, Região  Marche
ANO: 2006 - 2011
SETOR: Madeira e Moveis, Calçados. 
ESTADO: Amazonas, Pará.

Criação de uma rede entre partes interessa-
das do nível socioeconômico, institucional e 
tecnológico tendo como referência o modelo 
europeu de inovação integrado baseado sobre 
a definição de cluster tecnológicos, a utilização 
de plataformas tecnológicas bem como a ges-
tão e a elaboração de dados.
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RST - REDE DE SERVIÇOS 
TECNOLOGICOS - FASE 2

ENTE: SEBRAE Nacional
ANO: 2012 - 2014
SETOR: Madeira e Moveis, Calçados.
ESTADO: Amazonas, Minas Gerais, Pará, Para-
ná, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina.

Mediante o sucesso alcançado na região norte 
do país, a abordagem em RST foi replicada em 
mais estados com os seguintes resultados:

• Aplicação dos diagnósticos pelos Agentes 
Locais de Inovação (ALI) em 803 pequenos 
negócios (mapeamento da demanda);

• Devolutiva individual por consultores inter-
nacionais (reitor da Universidade de Came-
rino, professores titulares e diretores do 

COSMOB) a 403 empresários nos estados 
atendidos, com 99% de satisfação;

• Mapeamento das ofertas de serviços em 
32 entidades tecnológicas;

• Organização da oferta de serviços tecnoló-
gicos baseada na nova demanda diagnosti-
cada nas empresas;

• Elaboração de Planejamento Estratégico 
da Rede Tecnológica de Calçados (RS, SC e 
PB) com a participação de representantes 
das micro e pequenas empresas e dos insti-
tutos de ciência e tecnologia (ICT);

• Missão Técnica Internacional para Capaci-
tação dos ICT na abordagem em rede e na 
prestação de serviços qualificados;

• Realização de Rodada de Negócios Tecno-
lógicos (Empresários x ICT);

• Cerca de 430 empresas receberam atendi-
mento via Sebraetec.
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MISSÃO DO SISTEMA
ITÁLIA-BRASIL

ENTE: CNI Nacional, SENAI Nacional
ANO: 2012

A Missão do Sistema ITÁLIA-BRASIL - especifi-
camente o conjunto de governos, regiões, cas-
sinos sindicais, empresas, centros de pesquisa, 
universidades, organizações profissionais e ins-
tituições financeiras - representou um impor-
tante momento de promoção e desenvolvimen-
to real das relações econômicas e comerciais e 
empreendedorismo com parceiros econômicos 
e institucionais brasileiros para uma estratégia 
de cooperação que visa desenvolver as políti-
cas de internacionalização de nossos pequenos 
e médios negócios industriais e artesanais e as 
políticas para promover a excelência Made in 
Italy, integrando os distritos de produção italia-

nos àqueles brasileiros. A Cosmob coordenou 
o grupo de trabalho sobre o tema do “Sistema 
Abitare”: Construção civil, Móveis, Automação 
Residencial.
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AL INVEST

ENTE: CNI Nacional
ANO: 2014
SETOR: Madeira e Moveis. 
ESTADO: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,, 
Pará, Paraná, Roraim, Paraíba, Pernambuco 
Piauí, Sergipe, Tocantins.

Suporte na introdução de tecnologias inovado-
ras tendo com finalidade a eco-sustentabilidade 
de produtos manufatureiros. 

Suporte direito as empresas locais para a im-
plementação de processos de inovação em 
diferentes áreas: produto e processo, design 
inspirado por novas tendências internacionais, 
web marketing, inovação organizacional base-
ada sobre digitalização de processos, eco-sus-
tentabilidade e circularidade dos produtos.
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NETWORKING PARA 
QUALIDADE, TECNOLOGIA, 
INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 
DO SETOR DE MOBILIÁRIO EM 
MADEIRA

ENTE: CNI Nacional, SENAI Nacional
ANO: 2012 - 2014
SETOR: Madeira e Moveis.
ESTADO: Acre, Bahia, Espirito Santo, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Paranà.

Transferência de know-how e tecnologia para 
construir uma câmara de ambiente, implemen-
tação e uso de um software para a determina-
ção do impacto ambiental de um produto mo-
veleiro em acordo com os princípios do LCA.
Suporte na introdução de tecnologias inovadoras 
de acordo com os princípios da indústria 4.0 e da 
economia circular tendo com finalidade a eco-
-sustentabilidade de produtos manufatureiros. 

Camara de ambiente para medir emissões 

nocivas de produtos à base de madeira.



11UMA VISÃO EUROPEIA PARA A COMPETITIVIDADE BRASILEIRA

PROJETO ACRE

ENTE: SENAI Acre
ANO: 2015
SETOR: Madeira e Moveis.

Suporte na implementação de hub de tecno-
logia (laboratórios, fablab) para ajudar as em-
presas manufatureiras locais nos processos de 
crescimento competitivo à nível nacional e in-
ternacional bem como apoiar a criação de star-
t-up inovadoras.

PROJETO DO SETOR DE 
MADEIRA-MÓVEIS–AMAPÀ

ENTE: SENAI Amapà
ANO: 2015-2016
SETOR: Madeira e Moveis.

Treinamento no trabalho de especialistas técni-
cos locais durante o desenvolvimento de ativi-
dades destinadas a aumentar o nível de produ-
tividade e competitividade das PME locais (nos 
mercados local e internacional), com foco espe-
cial na inovação tecnológica.

PROJETO DO SETOR DE
MADEIRA-MÓVEIS-RONDÔNIA

ENTE: SENAI Rondônia
ANO: 2016-2017
SETOR: Madeira e Moveis.

Parceria entre pessoal técnico do Cosmob e 
do SENAI local para a implementação nas PME 
de processos de inovação em diferentes áreas: 
produto e processo de acordo com os princípios 
da indústria 4.0, design inspirado por novas ten-
dências internacionais, web marketing e comu-
nicação digital, eco-sustentabilidade e circulari-
dade dos produtos.
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FORESIGHT

ENTE: SEBRAE
ANO: 2016 - 2019
SETOR: Construção civil, Agroindústria, Ener-
gia renovável. 
ESTADO: Paranà. 

Aplicação da metodologia internacional Fore-
sight, através da elaboração digital de dados, 

voltada à definir os temas mais estratégicos 
bem como os cenários futuros em quais 
as empresas manufatureiras (construções, 
agroindústria, energia renovável) irão operar 

implementando estratégias de crescimento 
competitivo baseadas sobre a introdução de 

inovação tecnológica, a adoção de modelos para 
a qualidade e a aquisição de competências espe-
cíficas e transversais.
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MADE IN BRASIL

A idea intende e tomar uma sugestão do mo-
delo italiano da “Made in Italy” para a defesa da 
proveniência geografica do produtos, para de-
senvolver um processo de fortalecimento do 
sistema empresarial do Made in Brasil. Por-
tanto através valorização das relações entre 
processos e tecnologias habilitadoras, design e 
criatividade, características materiais e valores 
intangíveis tipicas brasileira, se entende elevar 
a competitividade da produção brasileira, tam-
bém com um sistema mais aberto, inclusivo, 
eficaz e rápido.

FORESIGHT

Lançamento de novas fases do projeto Foresi-
ght, com o objetivo de aplicar a metodologia Fo-
resight à diferente setores econômicos: Agroin-
dustria Construção Fabricação Madeira-móveis 
Moda Náutica, ecc..., e também em diferente 
estados a fim de definir novos cenários tecno-
lógicos que condicionarão os principais fatores 
de desenvolvimento da cadeia de suprimentos: 
melhor qualidade, menor custo de produção e 
melhor logística.

INNOVABILITY

Pesquisa e inovação são as principais variáveis 
identificadas pelos modelos europeus de de-
senvolvimento para aumentar a capacidade 
inovadora do contexto de produção e fornecer 
respostas concretas às necessidades das em-
presas. As novas estratégias a serem implemen-
tadas são fortemente baseadas em: aumentar / 
consolidar colaborações com os principais ato-
res do sistema de conhecimento (universidades, 
centros de pesquisa e tecnologia, etc.), adaptar-
-se aos padrões da economia digital, aumentar 
a sustentabilidade dos processos de produção, 
melhorar a qualidade dos processos / produtos 
/ serviços através da atualização tecnológica.
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EUROPA
Transferência de 

plataformas 
tecnológica
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