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VISITAS TÉCNICAS PROPORCIONAM DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO NAS EMPRESAS   
 

O principal objetivo do Núcleo de Extensão 
Produtiva e Inovação é de buscar o 
desenvolvimento e a inovação das indústrias da 
região. Neste sentido, no dia 29 de março, o 
NEPI proporcionou Visita Técnica em Santiago 
para o empresário da Casa da Cuca, do 
município de Santa Maria. Na ocasião, 
estiveram presentes a coordenadora do NEPI, 
Francine Görski, a extensionista da área de 
Planejamento Estratégico que dá assessoria à 
empresa, Liane Gavioli, o empresário Renato 

Brum, da Casa da Cuca, e a empresaria Lucinéia Colpo, da Única. 
Esta visita proporcionou troca de conhecimentos de boas práticas de produção e 
gestão, onde a Liane, extensionista responsável, auxiliou no acesso do Mapa de 
Oferta da URI Santiago. 
 

 
A troca de experiência é uma ferramenta 
importante para o desenvolvimento de 
empresas. Acreditando nessa ideia, os 
extensionistas de Redução de Perdas, Claudir 
Padia e Lucas Sudatti, e, de Planejamento 
Estratégico, Raphael Garcia, participaram da 
visita técnica na Hettwer Bier, Cervejaria 
Artesanal em Três de Maio, no dia 06 de abril. 
Na visita foi possível observar o ambiente da 
empresa em pleno funcionamento, além de ser 

possível verificar sua dinâmica, organização e todos os fatores teóricos implícitos 
nela. Neste convênio (2016/2017) o NEPI URI Santiago está atendendo a Cervejaria 
Maria Santa, no município de Santa Maria, a visita técnica promoveu a observação de 
procedimentos técnicos, assistenciais e gerenciais, que serão transmitidos para a 
cervejaria atendida.  
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, NOVAS PARCERIAS COMERCIAIS E AUMENTO DA 

PRODUTIVIDADE 

No dia 28 de abril, o extensionista de planejamento 
estratégico, Raphael Garcia,  promoveu o encontro do 
responsável pelo setor de compras do mercado Beltrame 
em Santa Maria, Edvaldo Toffoli Culau, com o Enólogo e 
Proprietário da Adega Torri, localizada na cidade de 
Silveira Martins, Rafael Munari Torri.  

A reunião resultou na apresentação da linha de produtos da empresa Torri e no 
fechamento de novas parcerias comerciais proporcionando o aumento na 
produtividade.  
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EXTENSIONISTAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MOTIVAM COLABORADORES NO 

MÊS DE ABRIL  

No dia 12 de abril, foi 
realizada uma reunião 
com os colaboradores e 
gestores da empresa 
Bombachas Taura, no 
município de Santana 
do Livramento. Na 
ocasião, a 
extensionista Liane 
Gavioli, que presta 
assessoria na área de 
Planejamento 
Estratégico, falou 
sobre as ações que 
estão sendo implantadas na empresa. Através deste encontro, foi possível conhecer e 
perceber o significado e a importância da missão, visão e valores, bem como dos 
objetivos e metas que foram traçados a médio e a longo prazo. E, para engrandecer 
ainda mais o momento, foi inaugurado o Showroom, que está situado no mesmo 
prédio da fábrica, com os belíssimos produtos e de qualidade impecável que a 
empresa produz. A equipe do Nepi URI Santiago registra os votos de muito sucesso e 
realizações nesta nova etapa da empresa. 
 

Manter uma equipe 

motivada, inspirada e 

muito bem treinada é o 

caminho para que os 

resultados positivos 

aconteçam. As palestras 

motivacionais ajudam a 

tornar a estratégia 

corporativa mais eficaz, 

garantindo colaboradores 

satisfeitos e motivados, 

que consequentemente 

mantem um ótimo 

rendimento em suas tarefas cotidianas. Pensando em proporcionar um momento aos 

colaboradores de entusiasmo com seu trabalho e com a empresa, o extensionista Yuri 

Perufo promoveu, no dia 24 de abril, uma palestra motivacional, realizada pelo 

psicólogo Rafael Lopes, na empresa Brilhante Alimentos. 
 

E você, líder-empresário-gerente, tem promovido algo de diferente 

para sua equipe de colaboradores nos últimos meses? 
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