
Em 2015, o SiStEma 
FiRJaN tRabalhou 
muito paRa o SEtoR 
dE mobiliáRio.

Conheça as ações, projetos e 
incentivos do Sistema FIRJAN 
para o seu setor.

http://www.firjan.com.br/pagina-inicial.htm
https://www.twitter.com/sistemafirjan
https://www.facebook.com/sistemafirjan
%20https://www.linkedin.com/company/sistema-firjan
https://www.youtube.com/sistemafirjan


Com diversas ações, o Sistema FIRJAN uniu a indústria do 
mobiliário com o design, expôs os resultados desse encontro 
e mostrou toda a criatividade e inovação do setor. 

EVENtoS paRa a
CompEtitiVidadE
do SEtoR

Espaço 100% indústria do Rio

O evento de acesso ao mercado 

exibiu os 19 novos móveis desenvolvidos 

na Oficina SENAI Design e contou com a 

presença de grandes compradores, como 

Tok&Stok e Westwing. O evento também 

promoveu redes de relacionamentos 

e novos negócios para os empresários 

moveleiros participantes.

Giro móveis

O ciclo de palestras apresentou 

macrotendências dos mercados 

internacional e nacional em relação a 

comportamento de consumo e produto, 

além de novas tecnologias e inovações 

utilizadas pelo setor. Foram duas edições 

ao ano, em sete cidades do estado.

hannover // liGNa

Colônia // iNtERZum

Rio Grande do Sul // Fimma

CaRaVaNa EmpRESaRial NaCioNal paRa tRoCa 
dE CoNhECimENto, boaS pRátiCaS E ExpERiêNCiaS.

Visita a duas feiras internacionais 
referência no setor na Alemanha, 
para troca de conhecimento e 
acesso a novidades, inovações 
e tendências.

miSSÃo 
SiNdiCal  
EmpRESaRial

maiS QualiFiCaçÃo paRa mobiliáRio

EduCaçÃo
pRoFiSSioNal

EduCaçÃo
ExECutiVa

SENai CaxiaS

modERNiZaçÃo 
daS oFiCiNaS dE 
mobiliáRio

SENai pEtRópoliS

Nova e moderna oficina de 

mobiliário para a formação 

de profissionais ainda mais 

qualificados para o setor, além de 

novos equipamentos, tecnologias 

e portfólio de cursos atualizado.

// Seccionadora automática.

// Coladeira de borda automática.

// Centro de furação com 

tecnologia CNC.

Portfólio de cursos atualizado e 

aquisição de novo equipamento 

com tecnologia de ponta.

oficina SENai design

A oficina uniu indústrias fluminenses a 

cinco escritórios de design cariocas com 

experiência em projetos voltados para 

micro e pequenas empresas. A oficina 

produziu 19 novos produtos de mobiliário 

e mostrou que investir em design e 

inovação abre acesso a novos mercados.

CapaCitaçÃo 
CuStomiZada
Abordando tópicos atuais ao bom 
gerenciamento das empresas, os 
cursos de Gestão de Negócios, Gestão 
de projetos, Gestão do Fluxo de 
produção e Gestão da Capacidade 
de produção foram customizados 
especialmente para o setor moveleiro.

No evento do Sistema FIRJAN, empresas 
de referência mundial debateram com 
empresários fluminenses o programa 
alemão para indústria do futuro aplicado 
à produção moveleira, seus esforços 
para transformar a dinâmica de produção 
atual e os desafios de gestão deste novo 
modelo industrial.

FóRum iEl dE GEStÃo 
EmpRESaRial – SEtoR 
moVElEiRo: iNdÚStRia 4.0



iNFoRmaçÃo
QualiFiCada

Sindicato forte,
empreSa forte. 

 

Associe-se ao seu sindicato patronal e 

torne sua empresa ainda mais forte e 

competitiva. Além disso, você também 

passa a ser um associado Sistema FIRJAN 

e conta com benefícios exclusivos.

Saiba mais: 

www.firjan.com.br/associe-se

diagnóstico da indústria moveleira 
no estado do Rio de Janeiro

A pesquisa do Sistema FIRJAN traça um 
perfil da indústria moveleira no estado e 
oferece informações fundamentais para o 
setor planejar suas ações.

FiQuE poR dENtRo dE tudo QuE 
a GENtE FEZ paRa a iNdÚStRia.
acesse: www.firjan.com.br/retrospectiva2015

novo programa 
de qualificação 
Setorial 2016.
O PORTFólIO DE 
CuRSOS gRATuITOS 
FOI AmPlIADO PARA 
FORmAR AINDA 
mAIS PROFISSIONAIS 
quAlIFICADOS PARA 
OS SETORES.

Disponível onlineE aS NoVidadES 
NÃo paRam poR aÍ

iSi QuÍmiCa VERdE

laboRatóRio abERto

O ISI química Verde desenvolve pesquisas aplicadas 
de alta complexidade para trazer com mais rapidez 
soluções inovadoras para a indústria de grande, médio 
e pequeno porte, com o objetivo principal de aumentar 
a produtividade e a competitividade da indústria.

Acesso livre a equipamentos de ponta e 
a novas tecnologias para o empresário 
empreender e inovar. Conheça os serviços: 

// Avaliação de processo e produto // Desenho técnico // Design de indústria e 
processo // Digitalização 3D // Engenharia reversa // Fabricação de peças metálicas // 
Prototipagem: resina e virtual

// Caracterização e avaliação de desempenho de produtos e fórmulas químicas // Otimização 
de produtos, fórmulas químicas e processos // Desenvolvimento de processos e produtos

http://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-economia/diagnostico-da-industria-moveleira.htm%23pubAlign

