F undação E mpreender
Câmara de Artes e Ofícios de Munique e Alta Baviera
Handwerkskammer für München und Oberbayern

em Parceria com a

Missão Técnica Empresarial a IFAT/2008
Avaliação
1 – Quanto à integração / coesão do grupo?
( x )ótima

(

)muito boa

(

)boa

(

)satisfatória

(

) regular

Comentários:
- Houve um pequeno contratempo, mas por falta do espírito associativista. Com a excelente atuação
do guia (Sr. Uwe), a integração e coesão do grupo foram ótimas;
- Todos os integrantes participaram ativamente das atividades em grupo e também efetivaram a
busca de seus próprios interesses, sempre em harmonia e respeito.
2 – Quanto ao Programa na Alemanha, como avalia:
2.1 Receptividade da HWK? (Câmara de Artes e Ofícios de Munique e Alta Baviera)
( x ) ótimo

(

) muito bom

(

) bom

(

)satisfatório

(

) regular

Comentários:
- Impressionada com o carinho com que fomos recebidos. Todo o programa foi excelente;
- Excelente recepção e programação, com atenção muito especial da Barbara e Tamar.
2.2. Receptividade / conteúdo / informações repassadas nos seminários / visitas / encontros
marcados pela HWK?
( x ) ótima

(

) muito boa

(

) boa

(

)satisfatória

(

) regular

Comentários:
- Fomos muito bem recebidos em todos os lugares e o conteúdo, as visitas e os encontros marcados
pela HWK, foram excelentes;
- Encontros e visitas muito enriquecedores, com conhecimento teórico e prático, que enriquece mais o
conhecimento.
2.3. Integração, serviço / acompanhamento do intérprete?
( x ) ótima

(

) muito boa

(

) boa

(

)satisfatória

(

) regular

Comentários:
- Excelente a companhia do sr.Uwe;
- Ótimo é muito pouco. A atuação do nosso intérprete foi excelente. Posso dizer com muito carinho
que não existe pessoa melhor, mais atenciosa, prestativa e com categoria Internacional do que o
nosso intérprete Uwe. A paciência e consideração que teve com todos, demonstraram o maravilhoso
ser humano que ele é. Agradeço em nome do meu grupo o carinho com que ele nos tratou;
- O Uwe se desdobrou para atender a todos da melhor forma possível, foi um grande parceiro;
- Pessoa íntegra e muito educada, demonstrou sempre muita preocupação com o bem estar de todo
o grupo e que todos estivessem sempre com entendimento do que estava sendo informado.
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-22.4 Quanto ao Hotel e o transporte?
( x) ótimo

(

) muito bom

(

) bom

( x )satisfatório

(

) regular

Comentários:
- Hotel de Erding – excelente;
- O transporte foi excelente;
- Hotel Apollo (Munique)a localização era muito boa, porém as instalações deixaram a desejar;
- Hotel em Erding, tudo foi excelente;
- Em princípio estranho, as camas conjugadas, não separadas. O segundo hotel estava maravilhoso.
Em ambos estávamos muito bem hospedados.
3 – Quanto a Feira (IFAT/2008
3.1. Os primeiros dias foram destinados para visita à feira. Estes dias, de um modo geral,
atenderam suas expectativas?
( x ) Sim
( x ) Parcialmente
( )Não Atendeu
Por favor, explique em algumas palavras sua avaliação sobre a Feira:
- Muito boa, esgota todos os assuntos sobre dejetos;
- A Feira é simplesmente maravilhosa. Tudo que tem de melhor e acontece no mundo, está
demonstrado ali. A organização é perfeita tudo é muito bonito e preparado para que os participantes
se sintam a vontade para conhecer as novas tecnologias. O profissionalismo impera.
- A feira é muito boa, mas energia solar que era uma expectativa minha, irá ocorrer em outro evento.
Mas no total foi muito boa.
- Muitos recursos tecnológicos estavam disponíveis, podemos observar quais as tendências,
principalmente na área de controle de poluentes, equipamentos de limpeza, geração de energia
(biogás/incineração), tratamento de resíduos e efluentes.
3.2. O que você detectou na feira que poderia usar na sua empresa (novas idéias, produtos,
tecnologias, inovações, etc.)?
- Biogás
- Só o cenário da feira já nos inspira com novas idéias para fazermos melhorias na nossa empresa.
Os produtos e as tecnologias apresentadas fazem com que voltemos com muita vontade de inovar.
Porém, também é muito frustrante, pois, quando nos aprofundamos no assunto para ver a viabilidade
do projeto, nos deparamos com custos que estão muito longe da nossa realidade.
Esta feira me levou os questionamentos e me deixou muito otimista quanto ao futuro, pois, temos
muita coisa para fazer no Brasil.
Outro detalhe importante foi à constatação do uso de incineradores para o tratamento e destino final
dos resíduos. Neste item fiquei muito feliz, pois, nossa empresa já tem instalado e deve começar a
operar em pouco tempo o tratamento térmico para os resíduos sólidos do Serviço de Saúde e outros,
utilizando tecnologia de ponta, como as que vimos na Feira e nas visitas técnicas.
- Na feira identifiquei várias alternativas de segregação e disposição de resíduos e principalmente
trocadoras de calor, além de uma série de equipamentos;
- Sistemas de geração biogás, tratamento de resíduo orgânico e geração de energia elétrica;
trituradores de resíduos; sistemas de controle, automação; entre outros.
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-34 – Quanto ao Programa organizado pela HWK e Fundação Empreender?
( x ) ótimo

(

) muito bom

(

) bom

(

)satisfatório

(

) regular

Comentários:
- Excelente o programa, principalmente pelo pouco tempo da missão e cobriu diversos assuntos;
- Tudo aconteceu da forma prevista e ultrapassou a minha expectativa. Parabenizo e agradeço a
todos pelo excelente trabalho e dedicação.
5 – Das informações / conhecimentos obtidos nesta missão, o que agregou para seu negócio.
Comentários:
- Biogás
- Tudo que aprendemos nos torna pessoas melhores e mais preparadas para enfrentar a vida de uma
forma geral. No caso desta missão, os conhecimentos obtidos, nos proporcionam vislumbrar novos
horizontes e dão sentido para as nossas atuações seja na vida pessoal, familiar e de trabalho.
- Nesta missão especificamente, voltei convicta da importância do associativismo, para o efetivo
sucesso das empresas e de seus processos. Neste sentido, quero salientar a importância do trabalho
das ACIs, dos Núcleos Setoriais, juntamente com a Fundação Empreender, que tornam essa parceria
possível.
- Percebi nesta Missão, que podemos ganhar divisas e agregar conhecimentos e novas tecnologias
ao nosso negócio, se estivermos inseridos nos projetos e nas missões das ACIs, visando atender as
necessidades básicas da nossa comunidade. Só a união faz a força;
- O grande alerta que eles estão dando a produção de energias alternativas, como forma de suprir e
ou produzir, para suprir o sistema. Não ficando refém de uma só fonte de energia.
- Reciclagem e reconhecimento de tecnologia de ponta para preservação do meio ambiente,
alinhadas com a preocupação global de suprimento de energia renovável e utilização responsável
dos recursos ambientais disponíveis.
6 – Como Você avalia o atendimento da Fundação Empreender? (presteza, organização,
atendimento, informações, outros)
( x ) ótimo

(

) muito bom

(

) bom

(

)satisfatório

(

) regular

Comentários:
- Agradeço o excelente atendimento da Sra. Lucilena e do Sr. Alex, que foram incansáveis na
transmissão das informações desta missão. Parabenizo pela organização e sugiro que organizem
outra em breve.
7 – Caso tenha algo a acrescentar que não esteja relacionado nos itens acima, faça no espaço
abaixo.
- Concluo minha avaliação desta Missão, dizendo que de forma geral foi um sucesso. No entanto, não
podemos nos acomodar e desta forma gostaria de sugerir, que para as próximas missões, houvesse
mais encontros explicativos e educativos sobre os objetivos da missão.
- Gostaria de sugerir também, mais encontros e palestras locais, com profissionais experientes em
viagens internacionais, para que pudessem passar suas impressões e conhecimentos aos novatos.
- Finalizo agradecendo a oportunidade e a satisfação pessoal que tive de compartilhar conhecimentos
e experiências com todos os participantes e organizadores desta missão, desejando muitas
felicidades e sucesso a todos em seus empreendimentos.
- Parabenizo a Fundação Empreender por este belo programa de missões, pois o contato com outras
culturas abre o horizonte de todos nós que ficamos focados no nosso dia a dia de trabalho.
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-4- Somos candidatos a participar de outras atividades como estas, em outra ocasiões. Podem contar
com o apoio de nossa empresa.
- Agradeço a todos que participaram da organização e se preocuparam para que esta viagem de
conhecimento cultural e tecnológico se realizasse.
- Ótima organização, atendimento do pessoal da Câmara fantástico. Estou muito contente e satisfeito
de poder ter participado da missão técnica de 2008. Esta viagem além de trazer enriquecimento
técnico proporcionou conhecimento cultural, educacional e respeito mútuo, lições estas que não
serão esquecidas.

Muito obrigada
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