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7informação tecnológica como ponto de part ida para a inovação

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – 
MCTI 

O MCTI, criado em 15 de março de 1985 como órgão da administração 
direta, tem dentre as suas competências, a concepção e a condução da política 
nacional de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, além do planejamen-
to, coordenação, supervisão e controle das atividades de ciência e tecnologia.

Por atender prioritariamente a empreendedores individuais, micro e pe-
quenas empresas, o Serviço Brasileiro de Resposta Técnica – SBRT – está em 
consonância com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENC-
TI 2012-2015) para a promoção da inovação nas empresas. A atuação do SBRT 
também complementa e potencializa diversas ações apoiadas pelo MCTI con-
tribuindo, significativamente para a disseminação das informações tecnológicas 
no contexto do Sistema Brasileiro de Tecnologia – SIBRATEC.

O SBRT é uma das mais interessantes iniciativas de sucesso implantadas, 
no país, na área de transferência de conhecimentos para pequenas e médias 
empresas, por disponibilizar gratuitamente seus serviços na internet, responder 
diretamente às demandas empresariais e disponibilizar um banco de respostas 
para consultas futuras.

O SBRT disponibiliza acesso irrestrito pelo site www.respostatecnica.org.br. 
Ao cadastrar uma pergunta, uma das 9 (nove) instituições da Rede SBRT irá res-
pondê-la e encaminhará a Resposta Técnica ao interessado. A Resposta Técnica 
passa a fazer parte do banco de conhecimento, de acesso público e gratuito, via 
site. Atualmente, o SBRT conta com mais de 18.000 respostas técnicas e mais de 
1 milhão de acessos ao site.

Os resultados do SBRT são surpreendentes, com impacto positivo nas em-
presas, com destaque para um registro de patente, originado de consultas reali-
zadas ao SBRT, o que demonstra o potencial e a importância desse Serviço.

Álvaro Toubes Prata
Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

1. Apresentação
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9informação tecnológica como ponto de part ida para a inovação

3. Apresentação
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia – IBICT 

O IBICT – órgão nacional de informação atualmente vinculado ao Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI – vem, há 58 anos, prestando 
serviços de informação científica e tecnológica de qualidade para pesquisado-
res, professores, estudantes, empresários, empreendedores e, mais recentemen-
te, para a inclusão do cidadão na sociedade do conhecimento.

O IBICT está no projeto SBRT desde a sua concepção atuando na especi-
ficação, desenvolvimento, manutenção e operação do sistema de informação, 
que está hospedado no data center do Instituto. O IBICT atua no aprimora-
mento das soluções tecnológicas que suportam o serviço de atendimento e 
de formulação das Respostas Técnicas produzidas. Com isto, o SBRT se tornou 
um relevante projeto para o Instituto pois veio consolidar seu papel agregador 
e articulador de projetos nacionais envolvendo a academia, instituições de pes-
quisa e a sociedade em geral, além de incrementar seu público com um nicho 
da população que ainda não era usuária do IBICT: empreendedores e microem-
presários. O SBRT contribuiu, desta forma, para o fortalecimento das ações de 
inclusão informacional do IBICT, as quais integram as políticas de inclusão social 
do Governo Federal.

É uma honra para o IBICT fazer parte dessa iniciativa, cujo sucesso é com-
provado por manifestações de usuários, que declaram publicamente a impor-
tância do SBRT em suas atividades empresariais como, por exemplo, o relato 
de um empresário que, a partir de uma resposta técnica fornecida pelo SBRT, 
conseguiu recuperar a clientela perdida, aumentar as vendas e se tornar um bem 
sucedido empresário do negócio de sorvetes. 

Projetos como o SBRT vêm ao encontro da vocação do IBICT, que busca 
levar à sociedade o conhecimento e a experiência de instituições de pesquisa, e 
que acredita no potencial e na competência dos micro e pequenos empresários 
brasileiros como promotores do crescimento econômico e da inclusão social.

É com alegria que celebramos os 10 anos do SBRT pelos bons serviços 
prestados à sociedade.

Emir José Suaiden
Diretor

Revista SBRT_pg001-072.indd   9 04/02/2016   08:01:46

8 Dez anos do SBRT

2. Apresentação
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas – SEBRAE

O Sebrae comemorou, em 2012, 40 anos de atuação dedicados a pro-
mover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas 
empresas e fomentar o empreendedorismo, com repercussão favorável no de-
senvolvimento socioeconômico do Brasil. Por meio de informações, orientações 
técnicas, consultorias e programas de capacitação, o Sebrae atende diretamente 
ou online a cerca de 1,5 milhão de pequenos negócios a cada ano. 

A instituição também mantém parcerias com diversas entidades represen-
tativas da classe empresarial, instituições de ensino e pesquisa, bem como orga-
nizações públicas e privadas, de modo a ampliar o atendimento, potencializar os 
resultados e fortalecer o papel social das micro e pequenas empresas. 

Assim, desde 2005, o Sebrae firmou parceria com o Serviço Brasileiro de 
Resposta Técnica – SBRT, com o objetivo de  facilitar o acesso a informações 
técnicas, pelas micro e pequenas empresas, de forma rápida, fácil e sem ônus. 

No site do SBRT, o empresário encontra cerca de 18 mil Respostas Técnicas 
disponíveis para acesso imediato. São questões que envolvem aspectos técnicos, 
cujas respostas visam apoiar as ações para a melhoria da qualidade e aumento 
da produtividade, o que vai influenciar na competitividade das micro e peque-
nas empresas. Assim, de forma simples, direta e gratuitamente, os empresários 
do segmento de pequeno porte encontram, no SBRT, a informação ou a orien-
tação necessária para obter a melhoria do desempenho dos seus negócios. 

Carlos Alberto dos Santos
Diretor-técnico
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10 Dez anos do SBRT

O Serviço Brasileiro de Resposta Técnica – SBRT – é um projeto bem 
sucedido, seja do ponto de vista da sua implantação em si e de sua conexão 
com as micro e pequenas empresas – MPE’s, seja pelo resgate de investimentos 
públicos já realizados na área de informação tecnológica no país, além do seu 
alinhamento ao cenário das políticas públicas industrial e de desenvolvimento 
tecnológico.

A sensibilização para a importância da informação tecnológica no Brasil, 
como insumo fundamental para o desenvolvimento do setor produtivo, iniciou-
se na década de 20 no Instituto Nacional de Tecnologia – INT que, desde sua 
criação, já dispunha de uma biblioteca especializada em tecnologia industrial. A 
iniciativa evoluiu e nos anos 70 foi implantado o CIT – Centro de Informação 
Tecnológica, resultado de parceria entre indústria e governo, criado para apoiar 
o parque industrial brasileiro e os órgãos públicos de política e desenvolvimento 
industrial, e que funcionou até os anos 80.

A continuidade deu-se por meio do apoio do Programa Tecnologia Indus-
trial Básica – TIB, integrante do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico – PADCT. O PADCT, fruto de acordo de empréstimo entre o 
Governo Brasileiro e o Banco Mundial, possibilitou um grande investimento na 
formação da Rede de Núcleos de Informação Tecnológica no país, destacando-
se a formação e desenvolvimento de recursos humanos, de metodologias e de 
produtos e serviços de informação tecnológica.

Nessa mesma ocasião, surgiram outros esforços no cenário da estrutura-
ção de sistemas de informação tecnológica no país. O Sebrae estruturou sua 
rede informatizada de atendimento às micro e pequenas empresas, reunindo 
um conjunto de informações sobre mercado, crédito, legislação, qualidade, den-
tre outras. A Confederação Nacional da Indústria – CNI e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial – SENAI, por sua vez, também criaram redes de 
informação tecnológica. 

4. Contextualização
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Ao final da segunda etapa do PADCT/ TIB, por razões diversas, não houve 
a disposição do Banco Mundial em continuar financiando a rede de núcleos, 
por entender que os resultados estavam aquém dos recursos investidos. 0 Banco 
não compreendeu que o grande passo que havia sido dado foi o da capacitação 
de especialistas em informação tecnológica e o despertar de vocações institu-
cionais para esse tema. Na época em que a rede foi estruturada, até o acesso a 
computadores era um problema, assim como não existiam sistemas e aplicati-
vos especializados.

No início da década de 2000, o problema foi outro: não havia mais a di-
ficuldade de aquisição de equipamentos e sistemas, mas a profusão de infor-
mações já era de tal ordem que era difícil ao usuário localizar as que melhor 
correspondiam às suas necessidades. Essa foi a situação exposta pelo então Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia aos especialistas, a maioria egressos dos núcleos, 
convidados a conceber uma nova ação na área da informação tecnológica, que 
viria a se constituir no SBRT.

O SBRT resgatou, de forma otimizada, todos os esforços anteriores e deu 
um grande salto de qualidade. A partir do princípio que os conteúdos produzi-
dos se publicados em um banco de conhecimento de acesso público e gratuito, 
esse princípio confere ao SBRT um caráter completamente novo se comparado 
a iniciativas anteriores. Os conteúdos refletem informações para as reais deman-
das apresentadas pelas MPE’s e estão disponíveis no banco para acesso imediato, 
dessa forma, socializando e universalizando o conhecimento.

O SBRT possibilita, também, consolidar os esforços empreendidos na 
formação de pessoal dedicado à informação tecnológica. Hoje, existe um con-
siderável número de profissionais que atuam na área de informação tecnoló-
gica no país, graças à formação das equipes nas instituições participantes do 
SBRT.

0 projeto foi também bem sucedido no desenvolvimento de metodolo-
gias importantes para a atuação em rede e sedimentou, entre as instituições, 
a cultura de atuação colaborativa. Essas metodologias e experiências do SBRT 
podem também ser aproveitadas para outras iniciativas de formação de redes 
de instituições com o objetivo de apoiar as MPE no Brasil.

A implantação do Serviço é hoje uma realidade está em plena operação, 
disponível ao público e atendendo a uma demanda crescente. Os resultados 
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apresentados neste documento são estimuladores e sinalizam a ampliação signi-
ficativa do atendimento para empreendedores e MPE’s, carentes de informação 
tecnológica e com eventuais dificuldades em acessá-la.

Atualmente, a Rede SBRT é composta pelas instituições:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
CNPq

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 
SEBRAE

São parceiros do SBRT:

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT

Instituto Euvaldo Lodi – Bahia (lEL/BA) 

Instituto de Tecnologia do Paraná – TECPAR

Rede de Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro – REDETEC

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Amazonas – 
SENAI-AM 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-RS

Universidade de Brasília- UnB/Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico – CDT

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Unesp

Universidade de São Paulo – USP / Agência USP de Inovação
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O mapa a seguir apresenta a área de atuação dos provedores de 
informação e responsáveis pelos atendimentos às empresas.

Assim, o SBRT contribui, sobremaneira, para o desenvolvimento de uma 
cultura nacional de uso da informação como fator importante para a inovação 
e aumento da produtividade. 

Vera Lucia Harcar
Secretaria executiva do SBRT

SENAI AM

IEL/BA

CDT/UnB

CETEC

REDETEC

USP/DT e UNESC

TECPAR

SENAI RS

Área de Atuação dos Provedores de Informação
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5. Linha do tempo

2004

Lançamento Oficial 
do Serviço para o 
Público

Estruturação de 
Estudo de demanda

2005

Concepção do Plano 
de Negócio

Reestruturação do 
estudo da demanda

Criação de material 
para divulgação

Elaboração do plano 
de marketing

2006

Evento de 
apresentação de 
resultados aos 
“sponsors”

Implementação da 
avaliação da qualidade 
dos produtos

Disseminação do 
SBRT para os Balcões 
Sebrae no país

Publicação do artigo 
“Serviço Brasileiro de 
Resposta Técnica – 
SBRT”, de autoria de 
Nelma Camelo de 
Araujo, no Journal 
of Technology 
Management & 
Innovation, 01, 2006.

Publicação do artigo 
“Avaliação do uso do 
Serviço Brasileiro de 
Respostas Técnicas: 
um serviço destinado 
à microempresa 
brasileira”, de 
autoria de Hélia 
Ramos e outros, na 
revista Ciência da 
Informação, vol. 35, n. 
3, set/dez 2006.

2002

Reunião das 
instituições 
nucleadoras da Rede 
SBRT (CETEC, IBICT, 
IEL/BA, REDETEC, 
MCTI, SENAI-RS, 
TECPAR, UnB/
CDT, USP/Disque 
Tecnologia)

2003

Operação do serviço 
em fase piloto

Estruturação dos 
grupos de trabalho
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2007

Lançamento de 
novos produtos

Reestruturação 
do sistema de Tl

Projeto finalista 
nacional para 
o Prêmio 
“World Summit 
Award – WSA” 
na categoria 
e-Science.

2008

Concepção 
do 1.o  Plano de 
Expansão do 
SBRT

Defesa da 
dissertação de 
mestrado “Análise 
do conteúdo 
de um sistema 
de informação 
destinado à 
microempresa 
brasileira por 
meio de aplicação 
da descoberta de 
conhecimento 
em textos”, por 
Hélia Ramos, na 
UnB.

2009

Inserção do Senai 
– AM na rede 
SBRT

2010

Modernização do 
Site

2011

Inserção da 
UNESP – 
Araraquara na 
rede SBRT

Pesquisa de 
satisfação junto 
aos clientes

2012

Manutenção 
evolutiva do 
sistema de Tl

Novo layout dos 
produtos

Um milhão de 
acessos ao site

100.00 clientes 
cadastrados

55.000 demandas 
atendidas

Recebimento do 
Certificado de 
Registro da Marca 
“SBRT”
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6. O SBRT em números

Figura 1 – N.o  de clientes cadastrados no site do SBRT.

A figura 2 apresenta a distribuição anual das 21.501 respostas técnicas dis-
poníveis para acesso público.

Figura 2 – N.o  de Respostas técnicas publicadas no site do SBRT.

O SBRT atinge todo o território nacional, no que tange à acessibili-
dade, direcionamento e personalização de atendimento, adequando as infor-
mações prestadas também às necessidades regionais. Nos seus dez anos de 
existência o serviço recebeu demandas de todos os estados brasileiros. O site 
do SBRT, hoje, possui 106.807 clientes cadastrados, conforme se apresenta na 
Figura 1.
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O SBRT atende demandas dos mais diversos segmentos econômicos e in-
dustriais. Do total de 21.501 RTs, 16% respondem questões referentes a produtos 
alimentícios, 13% são de produtos químicos e 10% respondem a questões relati-
vas a agricultura e pecuária, conforme demonstrado na Figura 3.

Produtos químicos e alimentos são os principais temas das 10 respostas 
técnicas mais consultadas no site do SBRT. Em primeiro lugar no ranking de 
consulta estão cinco (5) respostas que tratam da formulação de produtos de 
limpeza. Em segundo lugar, estão três (3) respostas que descrevem o processo 
de construção de defumador de alimentos. Em terceiro e quarto lugares, res-
pectivamente, estão respostas relativas ao processo de fabricação de molho de 
pimenta (1) e de chocolate (1).

O número de acessos aos documentos disponíveis no banco de dados do 
SBRT, de 2004 a 2012, totalizou 1.203.751 acessos.

Figura 3 – Percentual de RTs elaboradas e distribuídas por segmento econômico.
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Por meio da ferramenta Google Analytics, a partir de agosto de 2008, ini-
ciou-se a medição do acesso ao site SBRT. As medições apresentam uma visão 
geral sobre o público-alvo incluindo um panorama do comportamento do visi-
tante no site, como visualizações de página e a duração média por visita. O site 
tem sido acessado também em outros países, principalmente, por clientes resi-
dentes em Portugal, acredita-se pela proximidade do idioma. Mas, curiosamente 
a China, é o quarto país que mais acessa o site do SBRT.

De acordo com a ISO 9001:2000, qualidade significa cumprir com os re-
quisitos acordados com o cliente. A satisfação do cliente é um indicador de 
sucesso na realização de um serviço e exprime uma postura indispensável para 
que qualquer serviço alcance o êxito.

Fonte: Google Analytics, 2008-2012

VISÃO GERAL DO PÚBLICO-ALVO

552.221 pessoas acessaram esse site

944.012

4,81

58,47%

552.221

00:05:28

4.544.720

New visitor

Returning visitor

59%

41%

Visitas

Páginas/visita

Porcentagem de novas visitas

Visitantes únicos

Duração média da visita

Visualizações de página

Os 10 países que mais acessaram o site do 
SBRT: Portugal, Estados Unidos, Itália, China, 
Angola, Argentina, Reino Unido, Japão , Bolívia

Figura 4 – Acessos ao site.
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A Figura 5 resume a avaliação da satisfação do cliente. As avaliações são 
espontâneas e correspondem a 20% (3.087) dos atendimentos, no período entre 
outubro de 2007 a dezembro de 2012.

Observa-se que o cliente demostrou estar satisfeito com o Serviço, apontan-
do índices de aceitação superiores a 75% na maioria dos aspectos pesquisados.

Figura 5 – Avaliação da satisfação do cliente SBRT.
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7. As instituições executoras do 
SBRT e seus casos de sucesso

Apresentam-se as instituições do SBRT que elaboram os conteúdos 
técnicos em atendimento às demandas dos clientes, a seleção de um caso de 
sucesso e de alguns depoimentos de clientes por instituição.

O objetivo é destacar o impacto dos produtos do SBRT, concorrendo para 
o aumento da qualidade e competitividade e a promoção da inovação para as 
atividades empresariais, especialmente para as de micro e pequeno portes e para 
apoio aos empreendedores individuais.  

7.1. Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – 
CETEC

A Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC é uma institui-
ção pública que, nos últimos 40 anos, tem atuado fortemente para promover o 
crescimento econômico e social do Estado de Minas Gerais, por meio do desen-
volvimento tecnológico e da busca da modernização das atividades produtivas 
a partir da apropriação do conhecimento.

O SBRT-CETEC foi instalado no Setor de Informação Tecnológica – STI, 
onde são desenvolvidas diversas atividades de apoio às micro e pequenas em-
presas, como também aos empreendedores, tendo em vista promover a agre-
gação de valor à informação tecnológica para atendimento customizado às ne-
cessidades dos clientes.

As ações realizadas no âmbito deste projeto, que já totalizam mais de 5.000 
atendimentos têm, certamente, proporcionado a mudança do patamar tecno-
lógico das empresas clientes, a partir da apresentação de informações e soluções 
tecnológicas para o desenvolvimento de processos e produtos, favorecendo o 
aumento de produtividade, rentabilidade e competitividade. Soma-se a isto o 
pioneirismo do CETEC no projeto SBRT, o que acumula não só a experiência na 
prestação do serviço, mas a confiança na qualidade das ações implementadas 
durante todos esses anos.

Marcílio César de Andrade
Presidente
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Caso de sucesso 

Construção de uma câmara para climatização de bananas

William Sampaio Gazire

Itabira/MG

“Cheguei ao SBRT por acaso: estava fazendo 
uma pesquisa na internet e uma das res-
postas me remeteu ao site do SBRT. Achei 
a página inicial interessante, de respaldo e 
confiável, e resolvi conhecer o site. Rapida-
mente constatei tratar-se de um site muito 
sério e útil. Fiz meu cadastro e enviei uma 
consulta ao SBRT. Em pouco tempo, recebi 
a resposta, tudo conforme o cronograma 
previamente informado e fiquei muito sa-
tisfeito com o atendimento e com a quali-
dade do conteúdo da resposta. O assunto 
era sobre construção de uma câmara para 
climatização (amadurecimento forçado) de 
bananas.

A resposta, além dos subsídios técnicos, também me deu segurança para prosse-
guir na empreitada e a câmara foi construída. Fiz um investimento na montagem 
de cerca de R$ 12.000,00 e até agora já foram climatizadas 7.882 caixas de banana 
(20 kg em cada caixa). Quando a banana não era climatizada cada caixa era ven-
dida por cerca de R$ 10,00 a R$ 12,00 e a partir da climatização nenhuma caixa foi 
vendida a menos de R$ 20,00.

Um dos principais subsídios que obtive do SBRT foi a segurança para eu mesmo 
construir a câmara pois, caso optasse por comprar uma existente no mercado, o 
valor seria superior a R$ 50.000,00. A economia obtida, sem prejuízo nos resultados, 
foi fabulosa.

A construção da câmara ampliou as possibilidades de mercado e o faturamento 
do negócio. A plantação tem hoje 8.000 “pés” de banana caturra, já em produção, 
e a pretensão é chegar a 20.000. Atendo a uma pequena fração das demandas 
dos municípios de Itabira e Nova Era. Tendo o produto boa qualidade e bem ma-
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turado, observei que a possibilidade de expansão é infalível – por isso a câmara 
de maturação é fundamental. Depois que conheci, com muita satisfação, o site do 
SBRT, retorno frequentemente para observar se saiu algum dossiê novo, principal-
mente na área de agroindústria. Sobre o processamento de bananas, a partir de 
um desses dossiês, construí um secador de frutas, que funciona muito bem, e pro-
duzo banana passa. Essa produção é apenas para consumo próprio e para testes 
mas já observei que se trata de um negócio viável também, com boa rentabilidade 
e tenho planos futuros de entrar nesse ramo de negócio.

Considero o SBRT um serviço da mais alta relevância e da mais nobre utilidade 
pública – não conheço nada similar no Brasil que transmita os conhecimentos e 
informações, a custo zero, fornecendo subsídios necessários para o empreendedor, 
com segurança, iniciar ou prosseguir no empreendimento. 

Realmente fiquei muito feliz em conhecer e usufruir do SBRT e penso que deveria 
se buscar uma forma de torná-lo mais conhecido, pois se trata de um serviço de 
notória utilidade pública e que pode beneficiar milhões de brasileiros.

Mais uma vez agradeço ao SBRT.”
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Depoimentos

“As informações obtidas no site do SBRT foram importantes para que a equipe de 
meio ambiente da ONG Palha de Milho desenvolvesse três projetos de educação 
ambiental. O primeiro foi o Curso de Sabão Ecológico (aproveitando o óleo de 
fritura); o segundo foi a Oficina “Brincando de Minerar: os dois lados da questão”, 
que utilizou do teatro de bonecos para passar aos alunos da escola do povoado 
os benefícios e impactos provocados pela atividade minerária; o terceiro foi a im-
plantação da coleta seletiva na Comunidade de Jardim. Para 2013 está previsto 
um projeto de uso da fossa séptica biodigestora. A Resposta Técnica recebida sobre 
este assunto possibilitou a confecção de um projeto piloto e já está sendo avaliada 
a viabilidade de  implantação deste tipo de fossa na comunidade. O objetivo é 
proceder ao saneamento rural e também à produção de adubo orgânico.”

Fernando Batista do Carmo

Vice-presidente da ONG Palha de Milho

Mateus Leme/MG

“Durante o desenvolvimento do nosso plano de negócios para uma indústria quí-
mica buscamos no SBRT/CETEC informações de caráter técnico. Reconheço que 
90% das respostas foram bem esclarecedoras e contribuíram para a viabilidade do 
projeto. Estamos em fase final de conclusão do mesmo e somos gratos ao SBRT/
CETEC por ter sido um contribuinte técnico deste empreendimento”.

Alexandre Monteiro 
Diretor comercial da Capital Química Ltda
Belo Horizonte/MG

Revista SBRT_pg001-072.indd   23 04/02/2016   08:02:01



24 Dez anos do SBRT

7.2. Instituto Euvaldo Lodi – Bahia (lEL/BA)

0 Instituto Euvaldo Lodi – Bahia (lEL/BA) sente-se honrado por ser uma 
das instituições fundadoras do SBRT e um dos pioneiros na disseminação de 
informações técnicas e tecnológicas como ferramenta de apoio à tomada de 
decisões de gestores e empreendedores que acessam esse serviço.

0 IEL/BA, integrante do Sistema FIEB, tem como missão promover ações 
de interação universidade-empresa, capacitação empresarial, apoio à inovação 
e ao empreendedorismo, contribuindo para o aumento da competitividade e o 
fortalecimento da indústria baiana. Integrar a Rede SBRT vai ao encontro da nos-
sa missão e possibilita atender, por meio de respostas técnicas, os mais diversos 
tipos de problemas relacionados à produção de bens e serviços dos empreende-
dores de todos os estados da Região Nordeste.

Disseminar informações, transformando o conhecimento científico e tec-
nológico em processos, produtos e práticas que possam auxiliar no aumento da 
produtividade, na melhoria da qualidade e na tomada de decisões estratégicas é 
uma contribuição fundamental do SBRT para o surgimento e consolidação dos 
pequenos negócios nordestinos, colaborando para o desenvolvimento econô-
mico e social da Região.

Armando Costa Neto
Superintendente
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Caso de sucesso 

Soldabilidade de aços 

Jorge Laerte Pinto dos Santos

Aracaju/SE

“Trabalho como inspetor de soldagem em 

uma indústria de estrutura metálica e preci-

sava soldar os olhais, peças que servem para 

travar o helicóptero na plataforma marítima. 

Porém, necessitava saber se os olhais pode-

riam ser soldados a outra peça, com diferen-

tes composições de aços. 

Os materiais foram levados a um laboratório 

para que fosse feito um ensaio metalográfico 

para caracterização de suas propriedades e 

identificação dos tipos de aços utilizados na 

fabricação deles. 

Mesmo assim, com essas informações em mãos nem eu e nem o responsável di-

reto pelas obras chegamos a alguma conclusão em relação à eficácia do proce-

dimento. Foi aí então que me recordei que já tinha ouvido falar da existência do 

SBRT, durante uma visita que fiz ao SEBRAE Sergipe e que poderia me ajudar. Fiz 

a solicitação e recebi a resposta de imediato. Levei a resposta técnica para o setor 

fiscalizador de obras, que julgou que a orientação dada era pertinente, confiável, e 

segui com o procedimento, que foi um sucesso. Os helicópteros agora estão sendo 

travados na plataforma, de forma segura, e os procedimentos de segurança estão 

de acordo com as recomendações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP e da Marinha do Brasil, o que contribuiu para o transporte 

seguro de funcionários e materiais. 

Fiquei muito contente com o resultado e já recomendei o SBRT a outras pessoas, 

inclusive ao supervisor da área elétrica da empresa que trabalho, e que estava com 

dificuldades em realizar uma determinada atividade. A ajuda do SBRT foi gran-

diosa e, sem dúvida nenhuma, me ajudou muito. Sou eternamente grato a vocês.”
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Depoimentos 

“As solicitações que fiz, para mim ou para terceiros, ainda estão em estudo ou em 
processo de implantação. Em alguns casos, as Respostas Técnicas foram utilizadas 
para evitar casos de insucesso. Por exemplo, uma resposta sobre plantação de 
oliveira no estado do Piauí, serviu para me mostrar que seria inviável este tipo de 
produção na região devido ao clima extremamente desfavorável. Foi evitado um 
investimento de mais de R$250 mil, que já tinha destino certo, em um projeto com-
pletamente inviável. Podemos considerar este exemplo como um caso de sucesso, 
pois evitou um prejuízo significativo e pude redirecionar meus investimentos.

O SBRT é um serviço de extrema utilidade, mas que ainda, é muito pouco divulga-
do. Muitas vezes imprimo as respostas e entrego para outros produtores da região 
a fim de colaborar com eles e com vocês.

Afirmo que o serviço do SBRT é uma importante ferramenta para auxiliar o em-
presário, pois sempre nos ajudou e continuará nos ajudando.”

José Flávio Zambo Migliatti
Cristino Castro/PI

“Eu precisava saber como identificar uma possível cerveja estragada (choca) e qual 
o critério para definir tal situação. Trabalho como perito criminal na cidade de 
Imperatriz – MA e precisava elaborar um laudo pericial que aliasse informações 
técnicas, com embasamento teórico, ao resultado da análise laboratorial da amos-
tra da cerveja. 

A cerveja, objeto da denúncia, fazia parte de uma carga no valor de R$ 80 mil e 
seu estado inadequado para o consumo foi confirmado por análises laboratoriais. 
A Resposta Técnica, fornecida pelo SBRT, foi de extrema importância. Além de for-
necer o embasamento teórico, indicou referências para o aprofundamento da pes-
quisa sobre o tema. Assim, foi possível elaborar um laudo pericial consistente, utili-
zado no processo judicial que envolve a distribuidora e o fabricante de cerveja. 

Com este relato, agradeço ao SBRT pelo serviço prestado, e ressalto a importância do 
mesmo como serviço de utilidade pública para o desenvolvimento do país.” 

Eduardo Soares dos Santos
Imperatriz/MA

Revista SBRT_pg001-072.indd   26 04/02/2016   08:02:06

27informação tecnológica como ponto de part ida para a inovação

7.3. Instituto de Tecnologia do Paraná – TECPAR

O TECPAR, vinculado à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior – SETI, é o primeiro centro de pesquisa científica e tecnológica 
do Estado. Seu foco de trabalho em soluções tecnológicas para empresas visa 
contribuir para o crescimento sustentado da economia paranaense, atuando 
nas áreas de: Saúde e Meio Ambiente; Informação, Extensão e Educação Tecno-
lógica; Medições Industriais; Tecnologia de Materiais; Tecnologia da Informação; 
Certificação da Conformidade; Empreendedorismo Inovador, Produção de ma-
teriais Biológicos e Imunobiológicos.

Com apoio de seus técnicos e pesquisadores, o TECPAR integra o SBRT, 
produzindo e disponibilizando, via web, informação tecnológica especializada 
e gratuita aos micro e pequenos empresários e empreendedores, sediados nos 
estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul. O SBRT é uma ação valiosa para 
a região, ao prestar um serviço que busca soluções para dúvidas técnicas para 
melhoria dos produtos. Constitui-se em uma ponte entre os geradores de in-
formação e as empresas, com um importante papel de integrador das ações de 
desenvolvimento tecnológico junto à iniciativa privada, na posição de agente no 
processo de crescimento socioeconômico.

Julio C. Felix 
Diretor-Presidente
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Caso de sucesso 

Produção da enzima queratinase 

SANEX Comércio e Indústria Veterinária Ltda

Curitiba/PR

“Vou contar rapidamente a história da Sanex, para que vocês entendam a impor-
tância de um trabalho como esse que é feito pelo SBRT e o quanto isso faz a dife-
rença no futuro das empresas. A Sanex está completando nove anos de existência. 
A nossa sede é em Curitiba, produzimos aditivos para alimentação animal, basi-
camente ácidos orgânicos, substitutos de antibióticos, vitaminas, eletrólitos, pro-
dutos bastante utilizados nas agroindústrias e que concorrem em um segmento 
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de tecnologia altamente avançada, onde basicamente operam grandes empresas 
multinacionais. A forma de sobreviver nesse mercado foi por meio da inovação em 
produtos e serviços. Hoje, 95% do nosso faturamento são oriundos de produtos que 
nós pesquisamos, desenvolvemos, industrializamos e comercializamos. A Sanex 
sempre trabalhou com pesquisas, temos um processo de produção patenteado e a 
patente de um equipamento que produz toda uma linha de produtos. Temos uma 
relação muito forte com universidades, institutos de pesquisas e órgãos de apoio 
às pequenas e médias empresas. Uma das escolhas da empresa foi trabalhar com 
uma qualidade diferenciada, buscando a certificação ISO 9000, e nessa parceria 
com o TECPAR é que tivemos o contato com o SBRT.

Solicitamos informações com objetivo de pesquisar a viabilidade técnica para de-
senvolvimento de um novo produto, ou seja, a utilização de um subproduto da 
produção de frango – a pena da ave – para o desenvolvimento de uma farinha, 
como uma alternativa sustentável para a otimização da nutrição animal. A Res-
posta Técnica recebida nos apresentou informações pertinentes, visão do mercado 
de enzimas e aproveitamento de resíduos de origem animal, com uma revisão 
bibliográfica e relatos de estudos científicos atualizados sobre o tema, o que nos 
permitiu analisar as oportunidades de forma mais consistente e buscar metodolo-
gias para produção da enzima queratinase. 

O que chama a atenção para a Sanex com relação ao SBRT são alguns detalhes, 
como: a resposta é qualificada e rápida, as revisões bibliográficas são consistentes 
e a linguagem utilizada pelo SBRT é muito adequada, facilitando a busca e a disse-
minação da informação. Nesse caso, especificamente, otimizou a nossa pesquisa, 
nosso acesso a algumas metodologias de elaboração de produção de enzimas, por 
meio de  publicações ou mesmo de contatos com pesquisadores, e isso acelerou 
muito o nosso processo de desenvolvimento dessa nova metodologia. Só para vo-
cês terem uma ideia com relação a esse projeto da “queratinase” nós, em menos de 
seis meses, já estruturamos o projeto para execução. Em um projeto anterior nós 
levamos quase dois anos na elaboração do projeto em função da dificuldade de 
acesso a algumas informações.

Então, publicamente, eu quero agradecer ao TECPAR e ao SBRT.”
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Depoimentos

“...muito bom, uma riqueza de informações, o Brasil conseguiria alavancar o desen-
volvimento do país pelo efeito multiplicador da disseminação do conhecimento 
resumido a partir dos trabalhos de instituições de renome, possibilitando consulta 
rápida e confiável. É uma pena que o SBRT seja pouco conhecido! Deveria haver 
divulgação em nível nacional, para escolas e empresários que necessitam de infor-
mações, possibilitando o enriquecimento dos trabalhos. Eu acredito que se o SBRT 
entrar na cultura do povo pode fazer a diferença daqui a uma ou duas gerações. É 
um sistema de informação de cunho prático com a indicação de análises corretas 
para melhoria de produtos e informações importantes para as micro e pequenas 
empresas!”

Zenas Muniz

Curitiba/PR

“Consultei o SBRT para esclarecimento das dúvidas sobre o processo de obtenção 
do mate solúvel. As respostas mostraram duas direções: extração e secagem por 
spray dryer ou por liofilização. Parte da resposta, referente ao processo de spray 
dryer, eu conhecia, mas liofilização eu nunca tinha ouvido falar. Consultei os forne-
cedores indicados na resposta para conhecer melhor o processo, avaliar os custos 
e concluímos que o processo por liofilização não era economicamente viável, con-
siderando o valor comercial do mate solúvel. A partir das constatações, fizemos 
parceria com uma empresa que terceiriza o processo de extração e secagem por 
spray dryer e o produto está disponível no mercado.”

Vilmar Ceni 

Chopinzinho/PR
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7.4. Rede de Tecnologia e Inovação do
 Rio de Janeiro – REDETEC

A REDETEC, associação civil, sem fins lucrativos, reúne 53 universidades, 
centros de pesquisa e instituições de fomento do Rio de Janeiro. Visa promover 
a articulação entre a oferta e a demanda de tecnologia e inovação, integrando a 
infraestrutura multidisciplinar de pesquisa e de inovação às demandas crescen-
tes das empresas, contribuindo assim, para o aumento da competitividade da 
empresas. 

Dentre os projetos em desenvolvimento na REDETEC, o Serviço Brasileiro 
de Resposta Técnica – SBRT está inserido como um importante braço de apoio 
ao empreendedor e ao empresário brasileiro. Além de atuar no atendimento 
às demandas por informação tecnológica, oriundas dos estados do Rio de Ja-
neiro e Espírito Santo, a REDETEC é também a Secretaria Executiva do SBRT, 
sendo responsável pela gestão técnica do projeto, pelo compartilhamento de 
informações e de aprendizagens entre as instituições, propiciando o SBRT atuar 
fortemente como uma rede de colaboração.

Para a REDETEC é uma grande honra congregar o SBRT, um projeto de 
grande relevância para o desenvolvimento de nosso país. 

Paulo Alcântara Gomes
Presidente do Conselho Diretor
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“Tudo começou com dois jovens, pouco dinheiro e uma ideia. Ao colocá-la em prá-

tica surgiram os impasses. 

O nosso produto – protetores de rabeta de pranchas de surf – Bumper Board, 

surgiu com a observação de atletas que, ao colocarem as pranchas de surf no 

chão, não tinham apoio adequado, o que exigia muito cuidado para não quebrar 

a rabeta, por ser uma parte importante pois pode afetar a fluidodinâmica e a 

aerodinâmica da prancha.

Elaboramos o protótipo digital desse artigo, fizemos os cálculos tangenciais consi-

derando as forças que seriam aplicadas, mas nos deparamos com um problema: 

qual seria o adesivo adequado para colá-lo na prancha, considerando que esse 

artigo iria entrar em contato com calor, água do mar, dentre outros?

Como já conhecia o trabalho da SBRT e achava fantástico, pois é uma fonte enor-

me de conhecimento que somente com muito investimento em P&D seria possível, 

tivemos a ideia de lançar as dúvidas no portal. 

Caso de sucesso

Borracha autoadesiva para protetores de rabeta de pranchas de surf –
Bumper Board

Relri Vilaça Stein de Souza e Álvaro Cavassani

Vila Velha/ES
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Prontamente, no prazo estipulado, eles responderam com praticidade, em uma 

linguagem fácil e mesmo se eu não tivesse nenhuma formação técnica conseguiria 

entender. Além disso, acompanharam para saber se a resposta tinha sido satisfa-

tória; isto é impagável. Nos forneceram um norte para onde ir, listagem de forne-

cedores, uma pesquisa completa totalmente referenciada e com isso conseguimos 

terminar o projeto.

Hoje, ainda como empreendedores, estamos incubando esse produto para em bre-

ve produzi-lo em série. Utilizamos a economia de tempo obtida para poder traçar 

metas estratégicas de inserção no mercado, realizar um estudo de público-alvo e 

afins para podermos comercializá-lo de uma forma salutar e perene.

Com o produto em processo de fabricação, e já patenteado, vislumbramos romper 

barreiras estaduais, quiçá nacionais, com nosso artigo esportivo para pranchas de 

surf e colher os frutos dos recursos investidos. 

Eu conheci o SBRT pelas ferramentas de busca do Google e, sem dúvida nenhuma, 

recomendo para os amigos que são engenheiros e micro empreendedores, pois o 

considero uma forma sistêmica de pulverizar o conhecimento sem monopolizar as 

respostas.

Obrigado Equipe SBRT e meus parabéns pelos 10 anos.”
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Depoimentos 

“As informações fornecidas pelo SBRT foram muito úteis para nossa empresa. Es-
távamos fazendo licenciamento ambiental de um secador de café rotativo e no 
processo de levantamento de emissões atmosféricas é que usamos as informações 
enviadas pelo SBRT, que serviram de parâmetro comparatico. Quero agradecer a 
colaboração e dizer que as informações técnicas fornecidas, de fonte segura e séria 
como o SBRT, são de grande valia para técnicos interessados em prestar serviços 
com alto valor de informação. Belo trabalho! Obrigado.”

Silas Bruno da Silva

Cachoeiro de Itapemirim/ES

“Em primeiro lugar quero parabenizar o SBRT pelos serviços prestados, de excelen-
te qualidade. A resposta sobre massa de pastel foi sim muito útil, pois contribuiu 
para a melhoria da qualidade do produto e redução de custos”.

Manoel Enock Marques Viana

Vila Velha/ES

 “... Quando das comemorações dos 10 anos do SBRT, fica aqui a minha mais alta 
admiração pela maneira de colaborarem com a população e com os interessados. 
Vossa contribuição não somente com o signatário, mas com todos aqueles que 
lhes dirigem solicitações, se fazem de uma grande valia, pois de todas as vezes 
que invoquei esta via de recursos, fui atendido satisfatoriamente. Outros órgãos 
públicos no país deveriam se espelhar na presteza e lisura de Vossos serviços com 
a comunidade. Um grande abraço.” 

Marco Aurélio Soares Pontes

Miguel Pereira/RJ
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7.5. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do 
Amazonas – SENAI – AM

Há mais de 50 anos, o SENAI-AM - entidade do Sistema Federação das 
Indústrias do Amazonas - forma milhares de trabalhadores por meio de cursos 
de nível básico e técnico. Com a missão de promover a educação profissional e 
tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, o SENAI-AM 
contribui para elevar a competitividade da indústria brasileira.

A inserção do SBRT no SENAI-AM veio fortalecer esta missão, com a trans-
ferência de tecnologia auxiliando os empresários e empreendedores, sediados 
na região norte do Brasil, que necessitam de informações para melhoria de seus 
produtos e serviços. 

Os serviços, compartilhados em rede, apoiam os empreendedores com in-
formações confiáveis, unem as instituições parceiras do SBRT, colaboram com a 
transferência de tecnologia e fortalecem vínculos entre os profissionais, técnicos 
e especialistas.

A ação do SBRT é de suma importância para o desenvolvimento da região, 
que possui os mais variados ramos de negócios, e visa à melhoria dos produtos 
e serviços. O SENAI-AM se sente privilegiado em fazer parte desta rede de co-
laboradores de renome e de vital importância para vários empreendedores que 
não têm acesso a um profissional técnico para auxiliá-lo no desenvolvimento de 
seu produto ou serviço.

Aldemurpe Oliveira de Barros
Diretor Regional
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Caso de sucesso 

Material para isolar áreas vizinhas na propagação de pinturas em 
serralheria

Rafael Dantas de Oliveira – Empresa JS Metalurgia de Manaus

Manaus/AM

“Acessei o site do SBRT na tentativa de buscar 
soluções para a dispersão de tintas usadas para 
pintura de materiais metálicos na serralheria 
onde trabalho. Minha intenção era resolver o 
problema de propagação de resíduos de tintas 
com um  isolamento da área, mas com soluções 
rápidas e baratas.

O SBRT indicou a pintura eletrostática como ca-
minho para a solução do problema, já que os 
conhecidos isolantes, de custo mais acessível, 
tais como o isopor ou a lona não controlam a 
poluição propagada por este tipo de material.

Fiquei satisfeito e acredito que é uma importan-
te ferramenta de apoio não só para empresários, 
mas para estudantes e pesquisadores. Admiro e 
apoio a iniciativa.”
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Depoimentos

“Com a ajuda do SBRT, pude melhorar a minha produção de cosméticos, pois re-
cebi informações sobre as famílias olfativas e sobre a classificação dos perfumes 
em relação à concentração de essências. Me forneceram fórmulas de perfumes, 
colônias, deo-colônias e referências para pesquisar sobre o assunto.

Agradeço à equipe do SBRT.”

Clelivaldo Silva 

Abaetetuba/PA

 “O SBRT muito contribuiu para a consolidação de nossas ações no que diz respeito 
às normas e manuseio adequado dos produtos. A empresa necessitou de uma pes-
quisa relacionada ao processo de acabamento em superfície de madeiras. As in-
formações foram analisadas e aplicadas conforme os manuais, pareceres e artigos 
pertinentes, resultando no bom desempenho do processo produtivo da empresa”.

Marcos Martins Souza

Marituba/PA
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7.6. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial –
 SENAI – RS

O SBRT, ao longo dos anos, firmou-se como um importante instrumento 
de política pública que tem como um dos seus diferenciais a multiplicação da 
informação qualificada e com credibilidade. Seguramente pode-se afirmar que o 
SBRT é um case de sucesso, que oferece conteúdo de qualidade e absolutamen-
te necessário ao desenvolvimento empresarial. Fazer parte deste processo desde 
o início e acompanhar a construção e consolidação do SBRT nos deixa muito 
satisfeitos, renovando nosso compromisso com o desenvolvimento do País.

José Zortéa
Diretor Regional do Senai – RS

O SENAI-RS, vinculado ao Sistema FIERGS, Federação das Indústrias do Es-
tado do Rio Grande do Sul, participa ativamente do desenvolvimento da comu-
nidade industrial do Estado, formando recursos humanos de qualidade e dando 
apoio tecnológico aos diversos segmentos da indústria. Oferece educação pro-
fissional e prestação de serviços tecnológicos, para transferir conhecimento e 
colaborar para a qualidade dos processos industriais.

O serviço é oferecido a empreendedores e empresários gaúchos e cata-
rinenses, por meio da competência interna do Senai-RS, que é validada pelo 
sucesso alcançado no SBRT. Os aspectos estratégicos e operacionais são visuali-
zados a partir das estatísticas de atendimento, evidenciados durante os 10 anos 
de participação no projeto. Estes resultados positivos sinalizam a importância da 
informação tecnológica para a inovação e a produtividade na indústria.

Elisabeth Urban
Diretora de Educação e Tecnologia do Sistema FIERGS
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Caso de sucesso 

Desenvolvimento de salto para sapatos

Eberson Geson Silva

São João Batista/SC

“Recorri ao SBRT para esclarecer dúvidas na área da indústria calçadista. Estava 
desenvolvendo um projeto, mas estava com dificuldades no apoio do salto do 
calçado. Meu problema era encontrar o apoio correto do calcanhar para poder 
desenhar um salto adequado. A Resposta Técnica recebida forneceu informações 
técnicas referentes ao processo de modelagem e criação de saltos e a correta de-
finição da altura do salto de modo a obter o apoio da região do calcanhar e o 
consequente alinhamento do calçado em relação ao plano. Com este conteúdo, 
consegui elaborar e concluir o projeto. 

Fiquei satisfeito e fiz mais uma pergunta ao SBRT sobre modelagem padrão de for-
ma de calçado e confecção de nova palmilha para uso tanto em botas como em 
sandálias. Consegui desenvolver as palmilhas desejadas seguindo as orientações 
descritas pelos técnicos do Centro Tecnológico do Calçado SENAI.

Obrigada SBRT!”
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Depoimentos

 “Uma excelente iniciativa o SBRT. Levar o conhecimento e a experiência (tão raros 
e caros) às micro, pequenas e médias empresas, é apostar no futuro. É acreditar no 
potencial e competência dos novos empreendedores desta grande nação.”

João Carlos Lanzarin

Caxias do Sul/RS

“Tenho a salientar que esse tipo de trabalho do SBRT deve ter continuidade, jamais 
deixando de existir como ferramenta de consulta e apoio técnico a todos que o 
procuram. Sugiro que o mesmo tenha uma maior divulgação junto às entidades 
de ensino técnico e superior, pois é uma excelente ferramenta de pesquisa pouco 
divulgada. Todas as respostas que venho obtendo desse serviço me têm sido úteis 
de forma direta ou indireta.”

Roberto Márcio Araújo

Joinville/SC

“Estou plenamente satisfeito com a resposta recebida e também os parabenizo 
pela agilidade e rapidez no atendimento à minha solicitação. Utilizarei as informa-
ções em breve na própria pequena empresa que pretendo abrir.”

Iloir Gaio 

Erechim/RS

“É muito bom saber que existe um programa que se preocupa em manter um 
banco de dossiês técnicos, para suprir as demandas do setor calçadista. As fontes 
bibliográficas que temos nem sempre trazem as pesquisas mais atualizadas para 
melhorar os processos na fabricação de calçados. Espero sempre poder contar com 
este banco de dados técnicos. Grata,”

Rosane Savian

Novo Hamburgo/RS
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7.7. Universidade de Brasília- UnB /Centro de
 Desenvolvimento Tecnológico – CDT

O CDT/UnB possui como missão apoiar e promover o desenvolvimento 
tecnológico, a inovação e o empreendedorismo, em âmbito nacional, por meio 
da integração entre a universidade, as empresas e a sociedade em geral, con-
tribuindo para o crescimento econômico e social. Atua em ensino, pesquisa, 
difusão do empreendedorismo, transferência e comercialização de tecnologias, 
desenvolvimento empresarial e gestão da cooperação institucional.

A participação no SBRT é extremamente relevante para o CDT, conside-
rando o grande impacto que gera na transferência do conhecimento produzido 
no meio acadêmico para os empreendedores e empresários do centro-oeste 
brasileiro.

O SBRT é um dos programas do Núcleo de Serviços Tecnológicos da Ge-
rência de Inovação e Transferência de Tecnologia, que é a área responsável pela 
gestão da política institucional de prospecção, proteção e transferência do co-
nhecimento tecnológico da UnB. Para que o usuário possa acessar de forma 
adequada esse serviço e implementar propostas inovadoras para o seu negócio, 
o SBRT conta com o apoio de pesquisadores e bolsistas da UnB, na busca por 
informações tecnológicas como fator de inovação, criatividade e para o surgi-
mento de novos produtos competitivos no mercado.

Ednalva Fernandes Costa de Morais
Vice-Diretora
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Caso de sucesso 

Produção de pimentas

Luiz Guilherme Calafiori

Goiânia/GO

“Eu e minha esposa fizemos uns vidrinhos de pimenta para dar como lembran-
cinha para quem fosse ao meu aniversário no ano passado. Depois, resolvemos 
comemorar em um restaurante e eu fiquei com um tanto de vidros de pimenta. 
Então, eu comecei a dar pimenta de presente para os amigos, um vidrinho aqui, 
um vidrinho ali... As pessoas começaram a me perguntar onde é que eu tinha 
comprado e eu falei que era eu mesmo quem fazia. Aí um pediu, outro pediu e 
de repente nasceu um pequeno negócio; começamos a produzir pimentas fazen-
do lembranças personalizadas para as festas de aniversário e depois entramos 
no ramo de restaurantes e bares. Porém, tínhamos problema com a conservação. 
Fomos buscar informações na Internet e nos deparamos com o Serviço Brasileiro 
de Resposta Técnica e recebemos as informações técnicas necessárias para que 
tivéssemos um produto confiável no mercado. Depois, nos deparamos com outro 
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problema: o aproveitamento das sementes, pois utilizávamos somente a polpa da 
pimenta. Consultamos novamente o SBRT e aprendemos a fazer a desidratação 
e moagem das sementes. Hoje, vendemos o subproduto mais rentável, a pimenta 
em pó, que tem uma alta pungência, e é muito saborosa e apreciada. Não sabí-
amos disso e as sementes eram descartadas no lixo. Hoje, recebo as sementes de 
vários produtores e as transformo em um único produto no meu galpão.

Assim, nasceu a Pimentaria Calafiori. Hoje possuímos 16 receitas de pimenta, pi-
menta com manjericão, com alecrim, pimentas com leite de coco; trabalhamos 
com pimentas nacionais e importadas, como a Jamaican Yellow. Agora estamos 
desenvolvendo, em conjunto com plantadores da região de Goiânia, o plantio da 
Bhut Jolokia que é uma pimenta indiana com a mais alta pungência – 1milhão 
de SHU (unidade Scoville de ardência) sendo que as que consumimos no Brasil são 
em torno de 250 mil SHU. Descobrimos um nicho de mercado que beneficia uma 
cadeia produtiva, pois atrás do meu trabalho vêm promoters de festas, donos de 
bares, plantadores de pimenta, e até o desenvolvimento de tecnologia na área da 
agricultura para a produção da pimenta mais pungente aqui no centro-oeste. 

O trabalho desenvolvido pelo SBRT foi de muita valia. Sem as informações sobre 
conservação teríamos parado e ficado somente na lembrancinha do meu aniver-
sário. Fomos teimosos, fomos atrás de tecnologia, buscando quem pudesse nos 
auxiliar, pois jamais teríamos condições financeiras para contratar um engenheiro 
de alimentos para fazer um desenvolvimento nessa área. O SBRT contribuiu para a 
melhoria no processo produtivo, melhoria na qualidade do produto, adequação a 
normas e regulamentos técnicos e/ou legislação, além do desenvolvimento de novo 
produto.Eu agradeço muito a oportunidade e acredito que, de uma pequena ideia, 
possa surgir uma grande oportunidade.

Muito obrigado ao SBRT.”
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Depoimentos

“Possuo uma propriedade no Mato Grosso do Sul e por lá desenvolvo alguns pro-
jetos. Construí recentemente o desidratador solar e as informações passadas pelo 
SBRT me foram de grande valia. Ele está em plena atividade: desidrato bananas, 
ervas para temperos, e até um macarrão caseiro que temos o hábito de fazer.”

Osmar Silva dos Santos

Anápolis/GO

“O SBRT me informou sobre como eu poderia usar o subproduto da mandioca 
para alimentar suínos. O material que me enviaram é bem explicativo. Fala de 
resultados sobre o ganho de peso nos animais, e a composição desta fonte de ali-
mentos. O SBRT é muito importante para nós, que somos pequenos, pois oferece 
um serviço eficiente e sem custos”. 

Wilson Alves de Melo

Anápolis/GO
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7.8. Universidade Estadual Paulista Júlio de 
 Mesquita Filho – Unesp

A Unesp, criada em 1976, constitui-se hoje em uma das maiores e mais 
importantes universidades brasileiras. Mantida pelo Governo do Estado de São 
Paulo, é uma das três universidades públicas de ensino gratuito no estado, ao 
lado da Universidade de São Paulo – USP e da Universidade Estadual de Cam-
pinas – Unicamp.

A Unesp integrou-se à rede do SBRT em 2011 após ter sido criado o Siste-
ma Integrado de Resposta Técnica – SIRT, vinculado à Agência Unesp de Inova-
ção. O primeiro núcleo operacional foi instalado no Campus de Araraquara, sob 
a responsabilidade do Departamento de Administração Pública da Faculdade 
de Ciências e Letras.

Para a Unesp, a integração ao SBRT se constitui em uma oportunidade 
estratégica para o cumprimento de uma das suas missões fundamentais, que é a 
extensão universitária. Atuando como um agente de apoio às políticas públicas 
dos municípios da região centro-paulista, e para o fortalecimento do empreen-
dedorismo local e das micro e pequenas empresas, com foco na promoção do 
desenvolvimento sustentável da região.

Sergio Azevedo Fonseca
Chefe do Departamento de Administração Pública
Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara
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Caso de sucesso 

Ressecamento de broas de fubá

Hilgemberg Garcia

Araraquara/SP

“Tenho uma empresa que fabrica bolachas artesanais e gostaria de lançar um 
novo produto no mercado, a broa de fubá. Estava tendo problemas de resseca-
mento das broas, que após dois dias de fabricação ficavam duras e secas. Foi quan-
do fiz uma pergunta para o SBRT e recebi uma resposta que me ajudou muito. A 
Resposta Técnica orientava sobre a utilização de um umectante na formulação 
da broa de fubá, como a lecitina de soja ou o sorbitol. Devido à necessidade de 
realizar os testes, entrei em contato com o SEBRAE-SP e a partir desta ação, recebo 
periodicamente uma consultora, por meio do programa de consultoria SEBRAE-
Tec, que tem me orientado na execução dos testes. Utilizei os produtos sugeridos 
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DepoisAntes

e os resultados foram surpreendentes. Realmente as broas passaram a ficar mais 
macias e menos ressecadas ao longo dos dias, permitindo o aumento do prazo de 
validade e a oferta de um produto de mais qualidade para meus clientes. Os testes 
continuam e os resultados já me permitem garantir a textura, maciez, sabor e 
aroma do meu produto por 30 dias.”
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Depoimentos

“Fabrico sopas congeladas prontas para serem aquecidas e consumidas. Antes, 
eu usava uma embalagem que trincava facilmente, causando prejuízo devido à 
necessidade de trocas. Solicitei ao SBRT uma relação de fornecedores e fui pronta-
mente atendida com indicação não só de fornecedores, como também de modelos 
de potes que poderia utilizar para embalar meu produto. Depois que passei a 
comprar de um fornecedor indicado na resposta, deixei de ter este problema, sem 
contar que o lacre da tampa é melhor, proporcionando maior segurança pra mim 
e para meus clientes.”

Livia Ciarlo 
Araraquara/SP

“O Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT, por meio, de seu braço institu-
cional localizado na UNESP/Araraquara consolidou-se regionalmente como uma 
importante ferramenta de difusão de conhecimento e extensão universitária, com 
o intuito de melhorar a qualificação técnica de pequenos empresários. Assim, é 
um importante elo entre os detentores de conhecimento, neste caso Universidades 
e Centros de Pesquisa, e os que necessitam de conhecimento, representados por 
micro e pequenos empreendedores. As ações conjuntas e planejadas existentes 
entre a Prefeitura Municipal de Araraquara e o SBRT, permitem que o pequeno 
empreendedor possa evoluir na gestão técnica do seu negócio, com consequente 
melhoria da qualidade do seu produto. Considero esta parceria como uma das 
mais estratégicas firmadas na atual gestão no que diz respeito ao atendimento a 
micro e pequenas empresas.”

José Roberto Cardoso 
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Araraquara/SP

“Um dos problemas que surgem no envelhecimento da cachaça é a grande quan-
tidade de partículas que ficam na bebida. Mandei uma solicitação para o SBRT e 
recebi uma Resposta Técnica que indicava vários tipos de filtros que podiam ser 
utilizados, sem interferência no sabor e nas características sensoriais do produto. 
Eu comprei e usei um dos filtros, o de celulose, e estou gostando do resultado”. 

Daniel de Lima Faria 
Araraquara/SP
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7.9. Universidade de São Paulo – USP / Agência USP 
de Inovação

A Agência USP de Inovação constitui-se no núcleo de inovação tecnológi-
ca da Universidade de São Paulo. É rsponsável por gerir a política de inovação e 
empreendedorismo com o objetivo de promover a utilização do conhecimento 
científico, tecnológico e cultural produzido na universidade, em prol do desen-
volvimento socioeconômico sustentável do Estado de São Paulo e do país.

O Disque Tecnologia/USP é um dos primeiros programas voltados ao 
atendimento  e disseminação de informação tecnológica no Brasil. Em seus 
quase 22 anos de existência, totalizando mais de 50.000 demandas individuais 
e 140 projetos especiais atendidos, sempre colocou todos os mecanismos da 
Universidade em prol da disseminação da informação e ganhou versatilidade e 
acessibilidade como integrante do SBRT.

É inquestionável o papel do Serviço Brasileiro de Resposta Técnica – SBRT 
– como instrumento de acesso à informação tecnológica, insumo para que as 
empresas e empreendedores possam alavancar ou aprimorar seus produtos ou 
processos, visando à competitividade nos mercados interno e externo.

Professor Vanderlei Salvador Bagnato e Professora Luciane Meneguin Ortega
Coordenador e Vice-coordenadora
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Caso de sucesso

Aceleração do crescimento das mudas de Eucalipto

Emiliano Rodero Júnior

Amparo/SP

“Na cidade onde moro existe uma demanda crescente de mudas de eucalipto de-
vido ao aumento de produtores que estão aderindo à silvicultura. Há alguns anos, 
plantei 4 hectares de eucaliptos da variedade urograndis. Na época, fui o pioneiro a 
explorar essa variedade na região e  montei um viveiro – Viveiro Flora Brasil – onde 
eu fiz pesquisa durante aproximadamente dois anos e realizei vários testes até a 
implantação final para venda.

Utilizando sementes certificadas do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais - 
IPEF e substratos de boa qualidade, obtive bons resultados, mas sabia que os resul-
tados finais poderiam ser ainda melhores. Foi quando realizei o primeiro contato 
com o SBRT.

Estava com dificuldade na aceleração do crescimento das mudas, o que acarreta-
va atraso nas entregas. Uma muda de eucalipto levava três meses para ficar no 
ponto de plantio, com 25 cm de altura. Com o auxílio das informações fornecidas 
pelo SBRT, atualmente as mudas produzidas no Viveiro Flora Brasil passaram a 
sair para o plantio com 35 cm de altura, quando plantadas em tubetes, e 50 a 
80 cm de altura, quando plantadas em sacos plásticos. O aumento na altura e 
melhoria da qualidade das mudas produzidas, assim como a redução de adubos 
químicos foram os resultados das técnicas indicadas pelo SBRT.
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As fotos evidenciam estes resultados. Os testes foram feitos com mudas de três e 
seis meses de idade. As da esquerda foram tratadas com fertilizantes comuns para 
viveiros e as da direita foram tratadas com o fertilizante que eu desenvolvi com o 
auxílio do SBRT.
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Em dois anos tive a oportunidade de acompanhar de perto o desenvolvimento das 
mudas de eucalipto. Pesquisei e trabalhei em um adubo para acelerar seu cresci-
mento e para poder atender uma demanda cada vez mais crescente e competitiva 
das mudas. Tenho a certeza de que meu trabalho foi bem sucedido, comprovado 
em testes e em campo, mas tudo isso não seria possível fazer sozinho. Agradeço 
a colaboração do SBRT que foi de muita importância para poder prosseguir com 
todo este meu trabalho.”

Com relação à circunferência, também é nítido o resultado positivo: um eucalipto 
com dois anos de idade, tratado com fertilizantes tradicionais, apresentava 30 cm 
de circunferência, enquanto um eucalipto com oito meses de idade do Viveiro Flora 
Brasil já tinha 15,5 cm de circunferência. Proporcionalmente, nossas mudas cres-
cem 0,68 cm a mais, por mês, quando comparadas às demais.
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Depoimentos

“Visando dar início a uma fazenda marinha, acessei os serviços do SBRT em 
busca de informações a respeito de tipos de tanques e espécies de peixes a serem 
criados na região de Ubatuba/SP. Os conhecimentos enviados foram cruciais 
para a escolha mais adequada das espécies a serem cultivadas na fazenda ma-
rinha.”

Claudio Palma

Caraguatatuba/SP

“Entrei em contato com o SBRT à procura de informações sobre um projeto de 
instalação de um crematório. As dúvidas eram sobre a infraestrutura operacional 
e a legislação que regulamenta a atividade.

Foi constatado que a melhor solução era realmente a implantação de um crema-
tório, cujo projeto desenvolvido com auxílio das informações fornecidas pelo SBRT, 
foi então orçado. No momento, estamos em fase de estudo do local mais apropria-
do para que se conduza o respectivo licenciamento ambiental de implantação do 
crematório.

Temos nos beneficiado do apoio prestado pelo SBRT, por meio de diversas Res-
postas Técnicas que resultaram no desenvolvimento de soluções para melhoria 
em diversos setores, com projetos que visam fomentar as atividades econômicas e 
ecológicas do município.”

Roberto Annunciato

Caraguatatuba/SP
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8. Você faz parte desta história
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Dez anos do SBRT!... Dez anos de trabalho árduo, de construção, de 
sucesso!

A um comentário feito por um participante de uma das mesas da festa 
de celebração desses dez anos de que “poucos projetos, no Brasil, atingem essa 
idade, esse tempo de vida”, a história da informação tecnológica no País passa 
diante de meus olhos...

Tudo teve seu início no final dos anos 1960, mais especificamente em 1968, 
com a criação do CIT – Centro de Informações Tecnológicas, no Instituto Nacio-
nal de Tecnologia, em colaboração com a Confederação Nacional da Indústria e 
com o CEBRAE, ainda com C... 

Nesse período, e no âmbito do Sistema Nacional de Informação em Ci-
ência e Tecnologia, diversas outras ações florescem. A informação tecnológica 
desponta em instituições de pesquisa e em empresas como CETEC/MG, USIMI-
NAS/MG, CEPED/BA, entre outras. Logo após, surgem os Disque-Tecnologia em 
Universidades como USP e UnB.

Apesar de bem – e muito bem sucedidos! – alguns desses projetos mor-
rem e outros amornam.

Na década de 1980 surge o PADCT, programa governamental de apoio ao 
desenvolvimento da C&T no País. Reforça e amplia as estruturas informacionais 
do País com o fomento à formação e capacitação de recursos humanos e a 
criação e o fortalecimento de Núcleos de Informação especializados, setoriais e 
regionais.  A área renova-se com força crescente. 

Uma vez mais: grande sucesso e arrefecimento!... O que faltava para con-
solidar essas ações, tão vitais para o desenvolvimento do País? Ações tão de-
mandadas por seu setor produtivo e tão bem recebidas por ele, em especial as 
voltadas para as PMEs, tão carentes? Por que não conseguiam ter uma longa e 
plena vida? 

9. Dez Anos do SBRT
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Um novo esforço, em 1995, agora o SENAI, em conjunto com a CNI e a 
UNESCO, para transformar informação e conhecimento, ou seja,  tecnologia, no 
fator de produção em que ela se tornara nessa nova Sociedade, conhecimen-
to intensiva. Novamente: grande sucesso e, também, morte em torno de cinco 
anos!...

Surge, então, em 2002, uma iniciativa de Governo que busca fortalecer 
uma vez mais o setor. Distintas instituições de diferentes perfis com um sólido 
histórico na área da informação tecnológica unem-se para elaborar um projeto 
que as permitisse trabalhar juntas em uma rede de colaboração efetiva.

Os dois primeiros anos do projeto – e aqui, a meu ver, reside grande parte 
de sua força – são dedicados à consolidação das relações de trabalho interinsti-
tucionais, à criação de laços de confiança e à criação de metodologias de ação 
conjunta e de governança da Rede que se formava. Uma nova forma de agir se 
criara. O conhecimento técnico desenvolvido ao longo dos anos nas institui-
ções e em seus profissionais, os investimentos previamente feitos eram então 
resgatados. A força do trabalho cooperativo, de soma, de construção de novos 
modelos de relação profissional, em rede, consolida-se: o SBRT.

Hoje, com seu corpo técnico altamente capacitado e motivado, com uma 
linguagem adequada a sua clientela, com a universalidade de seu acesso, com o 
apoio crescente das instituições mantenedoras e das instituições que o abrigam, 
com suas respostas a questões técnicas e com seu Banco de Conhecimento, 
que dá acesso imediato e sem fronteiras e barreiras a cerca de 38.000 Respostas 
Técnicas prontas, atualizadas, Respostas Referenciais e Dossiês Técnicos, o SBRT 
consolida-se como um dos principais projetos de apoio aos empreendedores e 
às PMEs do Brasil, tão importantes para seu processo de desenvolvimento.

Seu sucesso, sua solidez, os fortes laços de confiança desenvolvidos ao lon-
go desses dez anos, a certeza da força política da soma e a ação colaborativa 
saem hoje desta celebração reconhecidos e fortalecidos. 

Parabéns a todos nós e a todas as instituições que participaram de sua 
construção e,

Vida longa ao SBRT!!

Vânia M.R.Hermes de Araújo
Hermes Consultoria em I&C
Consultora do SBRT
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Depoimentos  no evento comemorat ivo dos 10 anos 
do Serviço Bras i le i ro de Respostas  Técnicas  – SBRT 

 “...Um esforço ainda maior é que ciência, tecnologia, e inovação façam parte da 
nossa agenda de uma maneira mais disseminada e com muita capilaridade, que 
é isso que precisamos. E o Serviço Brasileiro de Resposta Técnica tem conseguido 
fazer isso ao longo dos anos, na medida em que atendemos as demandas que nos 
são apresentadas, com rapidez e levamos informação, conhecimento e acima de 
tudo tecnologia para aqueles que nos procuram.”

Álvaro Prata

Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI

“Os números falam por si. É um projeto vitorioso. O crescimento enorme das con-
sultas, o adensamento das respostas no banco de dados, a diversificação dos se-
tores, o que ocorreu ao longo do tempo, demonstram o sucesso desse projeto. Eu 
creio que esse é o caminho e gostaria novamente de agradecer a possibilidade de 
estarmos juntos no SBRT, que nos ajuda enormemente a cumprir a missão de levar 
a ciência e técnica aos pequenos negócios do nosso país.”

Carlos Alberto dos Santos

Diretor Técnico do SEBRAE

“O SBRTtem dado uma contribuição importante para superação do desafio que é 
o de agregar conhecimento ao nosso mais simples, menor, pequeno produtor, em 
todas as áreas de conhecimento, diminuindo o fosso que até pouco tempo dividia 
a academia de excelência e os pequenos empresários, pequenos produtores, micro 
e pequenas e médias empresas, que para serem competitivas precisam de tecno-
logia.” 

Glaucius Oliva

Presidente do CNPq
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“Sempre acreditamos que a única maneira que temos de desenvolver a cultura 
da inovação em nosso país é promover as articulações necessárias entre as de-
mandas e as ofertas. O SBRT é isso. Contribui quantitativamente para a melhoria 
do desempenho das empresas e qualitativamente para a geração da cultura da 
inovação.”

Paulo Gomes

Presidente da REDETEC

“O SBRT traz benefícios para a sociedade em geral e às pequenas e médias empre-
sas de maneira muito especial. Parabéns a todos vocês que persistentemente estão 
aí, construindo uma rede forte e duradoura, que contribui para o desenvolvimento 
da ciência e tecnologia, e consequentemente a competitividade do nosso país.”

Júlio Félix

Presidente do TECPAR

 “...É um programa de grande sucesso! Nos chama a atenção os  depoimentos da-
dos pelos empresários que foram atendidos pelo SBRT. As necessidades são básicas 
e a orientação dada leva a altos ganhos de produtividade e competitividade para 
empresa. 10 anos são também mais uma evidência de que atendeu todas as ex-
pectativas.”

Marcílio César de Andrade

Presidente do CETEC

 “... é um programa brasileiro vitorioso, principalmente por estar conseguindo au-
mentar a geração de emprego e renda.”

Emir José Suaiden

Diretor do IBICT
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“Comemorar faz com que se lembre de determinados compromissos. Compromis-
sos passados e compromissos futuros. Ninguém comemora aquilo que não deu 
certo e quando se comemora é porque se quer fazer mais, se quer viver mais, então 
é isso que nós queremos para o SBRT.” 

Luís Afonso Bermudez

Diretor do CDT/ UNB

“O SBRT busca ser uma forte referência para promover a cultura da utilização da 
informação tecnológica. Gerar novos produtos para atender cada vez melhor ao 
cliente, ampliar a capacidade de atendimento, estimular ações que incentivem o 
auto atendimento no banco de dados e ampliar a divulgação na mídia, são alguns 
dos nossos desafios.”

Vera Harcar 

Secretária Executiva do SBRT

“As indústrias, que acessaram o serviço, têm nos dado um retorno muito positivo 
e isso tem sido importante para manutenção da nossa parceria. Agora o desejo é 
sempre ampliar, ampliar a quantidade de empresas atendidas, ampliar a integra-
ção com os outros produtos e programas do SEBRAE.”

Paulo Pessoa

SEBRAE
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“...O SBRT está colocado como uma porta de entrada dos nossos programas de 
apoio à cultura da inovação nas empresas e na sociedade, como por exemplo o 
SIBRATEC, que visa  promover condições para que as empresas ampliem os atuais 
índices de inovação, agregando valor aos produtos, e isso é importante para au-
mentar a porcentagem no PIB...O desafio é tentar institucionalizar o SBRT tanto 
articulando com as redes de extensão tecnológica, de serviços tecnológicos e tam-
bém de centros de inovação do SIBRATEC, como também com outros ministérios 
como o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Desenvolvimento da 
Indústria e Comércio Exterior e o Ministério da Agricultura da Pecuária e Abasteci-
mento. ... O SBRT tem muito a colaborar com o país, tem muito a reduzir esse gap 
do conhecimento e inovação e eu acho que contar com um serviço como esse no 
Brasil é um privilégio. Parabéns ao SBRT!”

Jorge Mário Campagnolo

MCTI

“...Aqui no encontro dos 10 anos, ouvindo o depoimento dos empresários, fiquei 
orgulhoso desse trabalho que estamos fazendo, e como ele tem sido importante 
para o crescimento das empresas no Brasil.” 

Lucas Rocha

CETEC

“Eu quero parabenizar o SBRT pelos seus 10 anos de sucesso, de muito trabalho por 
todas as instituições que compõe a rede. Trabalho tão relevante e bonito que pos-
sibilita a qualquer pessoa que tenha uma ideia ou que tenha uma dúvida técnica 
encontrar a resposta e fazer o seu empreendimento crescer.”

Cristina Shimoda

MCTI
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“Foi muito difícil para todo mundo no começo, a gente trabalhou bastante, teve 
muita força de vontade, muita persistência, mas conseguimos estruturar o serviço 
e hoje já estamos com 10 anos. O SBRT, antes de tudo, é a vontade de algumas 
pessoas abnegadas de fazerem disso uma missão de vida.”

Eduardo Barbosa

“Às vezes para um cidadão, para um micro e pequeno empresário receber a Res-
posta Técnica é uma questão de sobrevivência, determinante no processo de ino-
vação e de criação de uma empresa inovadora.”

Ednalva Morais 

CDT/UnB

“Eu queria reconhecer o esforço que o SBRT faz em disseminar o conhecimento e 
preparar melhor o empresário brasileiro para poder realizar inovações em produ-
tos e processos.”

Cimei Teixeira

CNPQ

“Tem sido uma experiência bastante interessante e muito empolgante o envolvi-
mento de todos que integram a equipe fazendo esse trabalho de identificação de 
informações estratégicas para a resposta técnicas aos clientes. Ver o resultado dis-
so e estar aqui comemorando os 10 anos é muito gratificante. Acho que nós temos 
muito a fazer, os desafios são grandes, mas estamos aqui com muito empenho, 
muita dedicação para que tenhamos anos promissores para o SBRT no nordeste 
do País.”

Fabiana Araújo

IEL Bahia
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“Foi um trabalho árduo no começo porque tivemos que fazer todo o desenvol-
vimento de uma estrutura de TI que comportasse e atendesse aos requisitos do 
SBRT. Hoje, atuo basicamente na manutenção do nosso sistema local no Instituto 
de Tecnologia do Paraná e a coordenação de TI está sendo muito bem feita pelo 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia-IBICT.”

Rogério Oliveira

TECPAR

“...o SBRT é um belo exemplo de sucesso com o trabalho em rede.”

Fabrício Campanha

SENAI RS

“Eu estou no SBRT desde 2006. Comecei elaborando respostas técnicas, o que para 
mim foi um trabalho surpreendente por estar sempre em contato com assuntos 
novos. Às vezes são informações complexas, temos que entrar em contato com 
muitos especialistas até conseguir encontrar aquela informação. Às vezes, são coi-
sas simples, uma dúvida que, para o cliente,  parece complicada e quando você vai 
procurar é uma coisa fácil, uma solução tão prática que pode resolver o problema 
dele facilmente; mas que ele não tem como chegar àquela informação. Poder fazer 
esse trabalho de levar a informação para o cliente foi o que me atraiu; é gratifican-
te! “

Elizabeth Martinez

TECPAR
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“O elenco de serviços do SBRT é algo impressionante e digno de ser notado. No le-
que de oportunidades disponibiliza não apenas soluções para as demandas, mas 
também orientações que direcionam a programar melhorias nos produtos e/ou 
processos produtivos. Neste sentido, destacamos a seriedade de tais serviços e a 
importância de estarem atrelados aos conhecimentos e às entidades, que lhes con-
fere grande credibilidade.”

Dulcimar Barbeto 

USP

“Para a atividade de extensão da UNESP, o SBRT tem se revelado fundamental, 
uma vez que por meio dele temos realizado atividades de apoio a incubadoras de 
empresas no interior do estado de São Paulo e  temos também realizado atividades 
de apoio a prefeituras, a associações e cooperativas de produtores, apoios esses que 
convergem com os ideais e  princípios da promoção do desenvolvimento local.” 

Sérgio Fonseca

UNESP

“A oferta de respostas técnicas de baixa complexidade à pequenos empreendedo-
res consiste em uma forma inovadora e ágil na solução de problemas pontuais 
dos pequenos empresários; ágil  pela forma como o produto é disseminado (via 
plataforma Web) e inovadora no sentido de promoção de inovações nas empre-
sas, principalmente incrementais. Outro ponto que destaco, falando da atuação da 
UNESPé a possibilidade que o SBRT nos deu de integrar as mais variadas áreas de 
conhecimento disseminadas nas  unidades da UNESP aos pequenos empreendi-
mentos, servindo como um importante instrumento de transferência de tecnologia 
universidade-empresa e aproximação da universidade com a sociedade”

Ricardo Bonotto

UNESP
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“... esse conhecimento é importante para o micro e pequeno empresário, que pode 
contar com instituições de C&T espalhadas pelo Brasil inteiro. O serviço é único e o 
trabalho é muito gratificante.”

Eduardo Matos

CDT/UnB

“Depois que implantamos a nova avaliação da qualidade, as respostas ficaram 
muito melhores, os clientes têm tido respostas mais padronizadas. Acho que con-
seguimos alcançar com isso a qualidade que sempre buscamos no SBRT.”

Luciana Fernandes

REDETEC

“Participo do projeto desde 2004, percorrer as etapas de criação de metodologias, 
instruções de trabalhos e padronização dos produtos juntamente com as equipes 
das instituições respondentes e apoiadoras do Projeto é um trabalho gratificante e 
de aprendizado. Estamos aplicando o conhecimento gerado nas nossas instituições 
para aprimorar processos e melhoria da competitividade e inovação nas empre-
sas, principalmente as MPEs.Esse Serviço de Informação Tecnológica, realmente é 
um case de sucesso de Serviço em Rede.”

Enilda Hack

SENAI RS
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“Pelos depoimentos que eu acabei de ouvir eu não tenho dúvida da importância 
desse serviço, entretanto, precisa ser melhor divulgado na nossa região norte. Preci-
samos ampliar, buscar mais parcerias para  atender aos nossos micro e pequenos 
empresários. Realmente o Serviço  Brasileiro de Resposta Técnica está de parabéns, 
porque tem uma missão,  e tem conseguido atingir o objetivo. A prova está nos 
10 anos de sucesso e eu espero que esses 10 se multipliquem por muitos e muitos 
anos.”

Wilson Colares 

FIAM/SENAI AM

“O SBRT foi muito importante profissionalmente para mim. Quem está no projeto 
desde o início percebe o crescimento da equipe, das instituições que participam, 
a entrada de novas instituições e, no contato com os empresários, a importância 
que a informação tem na vida deles porque são informações que contribuem para 
a resolução de algum problema. Enfim, o SBRT é importante não só para os em-
presários, empreendedores, instituições parceiras, mas também para a equipe que 
colabora na construção do seu sucesso. Obrigada.”

Rejane Souza

IEL Bahia

“O mais importante é o reconhecimento dos empresários, que deram depoimentos 
emocionantes. Nossa razão de ser é levar informação tecnológica para o empresá-
rio que tenha necessidade e fazer a diferença com a inovação em produtos e pro-
cessos, construindo assim, um país melhor, com mais emprego, renda, socialmente 
mais equilibrado.“

Vera Harcar 

REDETEC
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“É um prazer ver o resultado de um trabalho com a informação tecnológica pro-
movendo um relevante impacto na geração de novos negócios e na competitivida-
de das micro e pequenas empresas.”

Marisa Gurjão

CETEC

“Este momento de comemoração dos 10 anos do SBRT consolida, em mim, um sen-
timento muito importante, que é o do dever cumprido. Por ter participado desde 
o início das atividades e ter acompanhado a evolução dos trabalhos e das pessoas 
com as quais convivi. Ao repassar, na memória, as situações experimentadas e os 
resultados alcançados em toda a Rede, tenho firme a convicção da sua importân-
cia. Este é um serviço que possibilita aos empreendedores e micro e pequenos em-
presários ter acesso a informações relevantes para promoção da melhoria de seus 
processos e produtos, e consequentemente para alcançar seus objetivos e desta 
forma, sem dúvida, contribuir para o crescimento da economia do país.”

Vanda Paiva

CETEC

 “O SBRT representou para mim, como colaboradora na sua estruturação, um 
grande desafio. Tratou-se, sem dúvida, de uma ação que envolveu uma mudança 
de paradigma, pois foi pioneiro na prestação de um serviço de informação, reali-
zado por instituições integradas em rede, proporcionando a interação (cliente/pro-
fissional) à distância, em um curto espaço de tempo e proporcionando respostas 
de qualidade para a solução de problemas apresentados por micro e pequenas 
empresas”.

Cezarina Sousa

CETEC
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