1970
É institucionalizado o
Núcleo de Assistência
Industrial da Paraíba NAI/PB. O Núcleo tinha
como objetivo atender
exclusivamente as
pequenas e médias
indústrias paraibanas. Isto
representou uma
atividade precursora do
que hoje é o SEBRAE.

1970
No dia 7 de fevereiro
é divulgado no Diário
Oficial da União a Ata
de Constituição da
Sociedade Civil sem
fins lucrativos NAI/PB.

1971
Neste ano o
NAI/PB foi
responsável
pelo Projeto de
ampliação ,
relocação e
modernização
da gráfica e
Editora "A
União" em
João Pessoa.

1973
O Diagnóstico Setorial da
Indústria de Couro e Calçados
do estado da Paraíba foi
elaborado em João Pessoa com
o intuito de expor dados que
revelavam a
potencialidade do setor, com
estímulos assegurados pelo
governo do estado e pelos
órgãos de desenvolvimento
regional, além dos incentivos
fiscais, federais e estaduais
existem os locacionais e
financeiros. É o ponto de partida
da campanha que o estado
desenvolveu para incentivar os
investimentos privados do setor.

1973
Neste ano a Lei
n. 3.713 de 26 de junho
de 1973 reconhece a
utilidade pública do NAI
pelos seus serviços
relevantes prestados à
sociedade de maneira
desinteressada.

1974
Como forma de subsidiar os
diversos setores industriais no
desenvolvimento de suas
atividades foi elaborado o
Projeto Técnico Algodoeira
Horácio Nóbrega S.A., com o
intuito de viabilizar econômica
e financeiramente a
modernização e aquisição de
equipamentos para esta
empresa, em Patos.

1975
Foi realizado o Estudo
Setorial da Indústria Têxtil
de Algodão e Confecções do
estado da Paraíba, com o
objetivo de analisar os dados
referentes às algodoeiras,
Indústria de fiação e
tecelagem e de confecções,
bem como os relativos além
da indústria de redes.

1975
Neste ano foi publicado
o livreto Treinamento
Empresarial: Avaliação e
Perspectivas, que foi uma
forma do NAI/PB avaliar o
desempenho e prospectar os
rumos que tomariam seu
programa de treinamento
gerencial.

1976
Aqui foi organizado
e implantado o sistema
contábil da Livraria
Universal, projeto elaborado
pelo NAI/PB, que teve o
intuito de avaliar a
viabilidade do negócio e
orientar o processo de
organização e implantação
do sistema contábil da
livraria, em João Pessoa.

1977
Neste ano foi realizado o
Estudo Setorial da Indústria
Mineral na Paraíba, com a
colaboração financeira da
CINEP - Companhia de
Industrialização do estado da
Paraíba e do CEBRAE,
com o objetivo de conhecer
mais profundadamente
as características e
potencialidades deste
segmento.

1977
Também neste ano o
NAI/PB adquiriu sua
sede em João Pessoa,
onde funciona até
hoje, na Avenida
Maranhão, 938,
Bairro dos Estados.

1978
Foi realizado o Estudo
Setorial do Projeto
Industrialização da
Mandioca no Brejo
Paraibano, no qual
contém o relato da
pesquisa realizada com
os proprietários das
casas de farinha nos
diversos municípios do
estado da Paraíba,
acompanhados de
comentários da equipe
executora.

1979
Em junho deste ano foi impantado o escritório
Regional em Campina Grande, que objetivou o
apoio técnico-gerencial e creditício aos
Pequenos Negócios envolvendo os ramos de:
couro, madeira, alimentos, olarias, quitandas,
borracheiros e distrito de serviços mecânicos,
inclusive com a implantação de centrais de
atendimento (serviços-comuns).

