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O CIN – Circuito da Inovação é uma evolução do Comitê Temático –
Inovação realizado pelo Excelência SC junto com o Sebrae SC, FIESC e 
Fecomércio.

Consiste  em uma agenda de encontros onde a pauta principal é a 
inovação, onde as atividades são desenvolvidas:

• Apresentação de cases de empresas e organizações;
• Troca de vivência entre os participantes;
• Visitas técnicas a empresas que se destacam no mercado pelo seu

perfil inovador;
• Workshops e palestras.

Edições 2016, 2017

Proposta para 2019



PROGRAMAÇÃO

Joinville, SC

11.04

A CISER Parafusos e Porcas é a maior fabricante de fixadores da América Latina. 
Tem capacidade produtiva de 60 mil toneladas/ano e 27 mil produtos 
agrupados em 503 linhas para atender a 20 mil clientes em mais de 20 países. 
Aproximadamente 1.520 colaboradores estão divididos entre a CISER Parafusos 
e Porcas, em Joinville (SC), e a CISER Automotive, em Sarzedo (MG). 

Atividade: Visita Técnica

A qualidade dos produtos Docol e a sua responsabilidade com o meio ambiente 
é reconhecida em todo o Brasil e no exterior. Sempre alinhada às exigências da 
sociedade em relação à sustentabilidade, a empresa não para de crescer e 
conquistar novos mercados. Atualmente, é uma das líderes do segmento no 
Brasil. As exportações já chegam a mais de 40 países em todos os continentes. 
A Docol é a maior exportadora de metais de toda a América Latina. Oferecemos 
produtos de qualidade, pois conhecemos profundamente todas as tecnologias e 
materiais. São dezenas de linhas de produtos, com várias opções de 
acabamento e de sistemas para economia de água, que atendem às mais 
diversas necessidades. 

Atividade: Visita Técnica



PROGRAMAÇÃO   09.05
Florianópolis, SC

Atuam em atividades estratégicas do mercado digital, criando, implementando e 
oferecendo soluções e oportunidades inovadoras, com foco em negócios de 
EdTech (Educação a Distância) e MarTech (Marketing Technology). Com mais de 22 
anos de atuação, é um dos maiores grupos nacionais de educação a distância e 
pioneiros no mercado de MarTech no país.

Atividade: Visita Técnica

Criada em 2015, a Exact Sales surge para auxiliar o negócio do cliente a crescer de 
maneira rápida. Desde então a empresa atua na qualificação de leads com pré-
venda. Construída uma metodologia de trabalho própria, combinando áreas desde 
a Administração ao Design Thinking. E tem como missão encontrar o foco de venda 
através de uma análise humana de dados precisos.

Atividade: Visita Técnica



PROGRAMAÇÃO   07.06
Florianópolis, SC

O Peixe Urbano é a maior plataforma de ofertas locais do Brasil. Com mais de 30 
milhões de usuários cadastrados e milhares de ofertas de gastronomia, 
entretenimento, estética, turismo e produtos, sua missão é conectar pessoas a serviços 
com o melhor custo-benefício. Hoje, a empresa funciona como uma grande plataforma 
de vantagens, onde o consumidor pode encontrar facilmente o que procura, quando 
quiser e de onde estiver, por meio do site ou do aplicativo móvel.

Atividade: Visita Técnica

A 3NEURON é uma empresa de consultoria em gestão formada por profissionais com 
vivência multidisciplinar nas mais diversas áreas de conhecimento, incluindo 
Administração, Ciências da Computação, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia 
de Produção, entre outras. Com foco de atuação na Gestão de Processos, Estratégia e 
Inovação em organizações de diversos segmentos, das esferas pública e privada, a 
empresa atua com o objetivo de elevar o nível de desempenho e maturidade das 
instituições. Prezando pela efetiva implementação das ações e pela garantia de 
resultados consistentes, estrutura práticas de gestão absorvíveis pela organização, 
trabalhando constantemente hands on e conectando pessoas, processos e 
performance.

Atividade: Visita Técnica



PROGRAMAÇÃO 27.06

Criar produtos de qualidade e soluções eficientes é o compromisso da WEG. Para 
isso, o investimento é contínuo em inovação e trabalho em equipe. Ajudar as 
pessoas a alcançarem suas metas por meio da vivência dos valores da empresa é 
uma paixão compartilhada por todos que fazem a WEG.

Atividade: Visita Técnica

A BMW começou sua história no Brasil em 1995. Era uma importadora de veículos. 
Em 2014, inaugurou sua fábrica de automóveis no Brasil. Hoje, a produção em 
Araquari (SC) se caracteriza por algumas premissas importantes, como flexibilidade 
de suas linhas de produção, o compromisso com a qualidade e a satisfação do 
cliente. Atualmente são fabricados no Brasil os modelos BMW Série 3, BMW X1, 
BMW X3 e BMW X4.X4.

Atividade: Visita Técnica 
*número máximo de participantes 20, caso exceda, abriremos uma segunda turma.

Jaraguá, SC e  Araquari, SC



PROGRAMAÇÃO   15.08

A empresa, fundada em 1960, tem colecionado grandes conquistas e manteve um 
papel notável no segmento automotivo ao longo dos anos fabricando peças de 
automóveis. Uma empresa genuinamente brasileira com alcance mundial. E tem 
como missão desenvolver, produzir e fornecer componentes e sistemas para 
veículos automotores, para os segmentos original e reposição, com geração de valor 
para o negócio, clientes e sociedade.

Atividade: Visita Técnica 

Sediada em Tijucas, Santa Catarina, a Portobello é hoje a maior empresa cerâmica do 
Brasil, com receita bruta superior a R$ 1 bilhão.Sua produção, próxima de 30 milhões 
de metros quadrados, atende países dos cinco continentes e também o mercado 
interno, por meio de revendas multimarcas, da Portobello Shop e do canal de vendas 
para a engenharia. A companhia possui mais de 2.600 colaboradores, responsáveis 
pelo design e inovação de itens que lançam tendências na arquitetura e decoração 
no Brasil.

Atividade: Visita Técnica 

Brusque, SC



PROGRAMAÇÃO   19.09
Florianópolis, SC

Uma empresa 100% brasileira e tem como propósito desenvolver tecnologias para um 
mundo melhor, a partir de uma cultura orientada a resultados. Pioneiros no setor de 
tecnologia em Florianópolis, possuem 40 anos de atuação nos mercados corporativo e 
privado com a constante busca por novidades. É por isso, que construímos diariamente 
novas possibilidades e desenvolvimentos, tendo como base nossa rica bagagem de 
atuação nos segmentos de comunicação e inteligência.

Atividades: Visita Técnica

A Intelbras é uma empresa que atua nas áreas de Segurança, Telecom e Redes. Porque 
conhecer e entender as necessidades dos consumidores é um dos motivos que faz a 
Intelbras líder em vários segmentos nos quais atua. Possui um dos maiores centros de 
pesquisa e desenvolvimento privados da América Latina, além de uma das maiores 
redes de assistência técnica do mercado brasileiro.

Atividade: Visita Técnica 



PROGRAMAÇÃO   10.10

Apresentação de cases de empresas inovadoras

Florianópolis, SC

Empresas: a confirmar

Os cases tem o intuito de proporcionar a troca de experiências e apresentação de ideias 
inovadoras, trazendo inspirações e novos aprendizados aos participantes do Circuito de 
Inovação. 

Local: Guacamole

Cases Anteriores



QUADRO RESUMO 
PROGRAMAÇÃO 2019

DATA

11/04

09/05

07/06

27/06

15/08

19/09

10/10

LOCAL EMPRESA/ORGANIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO

Joinville

Florianópolis

Florianópolis

Jaraguá/Araquari

Brusque

Florianópolis

Florianópolis

Visita Técnica 

Visita Técnica 

Visita Técnica

Visita Técnica

Visita Técnica 

Visita Técnica

Apresentação de Cases

Ciser e Docol

DOT e Exact Sales

Peixe Urbano e 3Neuron

BMW* e WEG Natura 

Metalurgia Zen e Portobello 

Dígitro e Intelbrás

A confirmar

*número máximo de participantes 20, caso exceda, abriremos uma segunda turma.



EDIÇÕES ANTERIORES

Algumas organizações que já compartilharam suas experiências com a gente.



PARTICIPAÇÃO

INVESTIMENTO

R$ 1.933,00

R$ 1.450,00 
R$ 1.257,00 
isento

CATEGORIA

Pacote Inscrições
Inscrições até 27.03.19  
Participantes das edições anteriores 
Mantenedores

Formas de pagamento: em até 4x

O que está incluído:
• Acesso à toda programação técnica do Circuito da Inovação /2019;
• Visitas técnicas;

Despesas não contempladas
• Custos de transporte, hospedagem e alimentação correm por conta do participante.

A programação pode ser alterada conforme necessidade de agenda.

Inscrições online: https://goo.gl/forms/hjYdaIMGtj0ntMXR2
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