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O  NAPEM  –  NÚCLEO  DE  APOIO  EMPRESARIAL surgiu  da  atuação  do  Grupo  de

Pesquisas sobre Gestão Empresarial e Sustentabilidade, registrado no CNPq e integrante do

Instituto Federal Catarinense, que vem discutindo aspectos gerenciais, em empreendimentos

de  vários  portes,  desde  o  ano  2012,  onde  foi  observado  que  os  empresários,  em  suas

dinâmicas organizacionais, vivenciam problemáticas que precisam de orientação técnica. No

NAPEM, pretende-se atender o empresariado para discutir aspectos de conflitos e soluções

comuns  à  realidade  dessas  organizações.  Há  uma  preocupação  de  apresentar  ferramentas

gerenciais que auxiliem os empreendedores a conseguir um bom desempenho na condução

dos seus negócios. O núcleo é formado por profissionais qualificados, ligados ao Grupo de

Pesquisa, com alianças estratégicas com diversos ramos empresariais, para o desenvolvimento

de assessoria, consultoria, auditoria, fomento mercantil, desenvolvimento de software, cursos

de  formação  inicial  e  continuada,  agência  de  estágios  e  banco  de  emprego,  buscando  o

desenvolvimento  de  soluções  para  a  melhoria  contínua  dos  seus  resultados,  atuando  na

estrutura gerencial, comercial, gestão de pessoas e de negócio. A missão do NAPEM é atuar

no mercado de assessoramento aos empresários com qualidade nos serviços, de forma ética e

com  responsabilidade  social,  superando  as  expectativas  dos  colaboradores  e  clientes,

contribuindo para o aprimoramento do processo gerencial das organizações e favorecendo à

sua longevidade de forma sustentável. Sua visão é ser referência em São Francisco do Sul,

reconhecido pela excelência de seus serviços de assessoramento e orientação dos gestores

organizacionais,  em  soluções  econômicas  e  financeiras,  sociais  e  ambientais  para  a

capacitação  no  gerenciamento  das  empresas  e  pessoas  físicas  até  2020.  Os  valores  do

NAPEM são essencialmente: I - Ética nas relações internas e externas, sendo a marca de todas

as ações; II - Busca de credibilidade no desenvolvimento das atividades; III - Fidelidade ao

cliente na busca de suas melhores alternativas; IV - Incentivo à Inovação na prática dos atos

desenvolvidos; V - Comprometimento e responsabilidade no acompanhamento das demandas

do Núcleo; VI - Parceria entre os integrantes da equipe,  que participa da concepção e da

realização do trabalho, e dos resultados que geram. Como objetivo o NAPEM busca atender



os  empresários  para  discussão  de  suas  demandas,  apoiando  o  crescimento  sustentado,

realizando análises com o objetivo de diagnosticar a situação atual da empresa e identificar

oportunidades de melhoria tendo em vista suas características individuais e perfil do mercado

que  atua,  e  sua  política  é  a  de  propor  prosperidade  por  meio  de  soluções  econômicas  e

financeiras para as empresas e pessoas físicas, com qualidade assegurada, sustentabilidade

sócio econômico ambiental, contribuindo para a felicidade do maior número de pessoas. São

projetos vinculados ao NAPEM; I – Empresa Junior; II – Observatório Sócio-Econômico e

Ambiental; III – Banco de Talento, entre outros; Cursos de Qualificação; IV – Trabalhos de

Consultoria e Assessoria, V- Pesquisa e Extensão.  
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