
Em 2016, O sEtOr 
MOBILIÁRIO
EnfrEntOu dEsafiOs 
cOmO nunca.
mas O sistEma firjan 
acrEditOu na fOrça da 
indústria cOmO sEmprE.

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

Mobiliário

www.firjan.com.br

http://www.firjan.com.br/pagina-inicial.htm


Missões setoriais 
nacionais e internacionais

Ações e eventos

Visitas a feiras, indústrias, centros de pesquisa e entidades de referência para que os 
empresários conheçam novas tecnologias, inovações e tendências.

Porque competitividade se faz com conhecimento, 
capacitação e tendências para a indústria.

Oportunidade para os 
empresários trocarem 
experiências com outros 
agentes da cadeia 
produtiva, adquirirem 
conhecimentos e acessarem 
informações atualizadas.

CaRavanas
eMpResaRIaIs

ForMóbile – Feira Internacional 
da Indústria de Móveis e Madeira // São Paulo

planejamento estratégico 
2016-2025

Em um workshop de imersão, foi 
construído o novo planejamento 
Estratégico setorial que irá nortear 
as ações até 2025. O evento teve 
a presença de líderes setoriais, 
empresários, acadêmicos e 
agentes do setor.

Guia de Gestão ambiental para 
Marcenarias e Indústrias de 
Mobiliário do Rio de Janeiro

Lançamento do Guia de Gestão 
ambiental, desenvolvido em 
conjunto com a área técnica 
do sistema firjan e que 
traz, entre outras coisas, os 
principais aspectos ambientais 
da atividade moveleira e as boas 
práticas a serem tomadas pelo 
empreendedor para garantir o 
menor impacto negativo possível, 
estando de acordo com os órgãos 
ambientais e a legislação vigente.

Faça o download do Guia em  
www.firjan.com.br/publicacoes

Qualificação profissional 

eduCaçãO pROfIssIOnaL
As unidades do SENAI em Caxias e 
em Petrópolis são dedicadas ao setor 
de mobiliário, formando profissionais 
altamente qualificados.

eduCaçãO exeCutIva
Capacitação de empresários 
e gestores com foco na 
educação executiva e gestão 
da inovação, visando ao 
aumento da competitividade.

Capacitação para atender às necessidades do setor. 

Ida artRio - feira de design do Rio 

O sistema firjan participou da 
feira que é referência na área de 
design e apresentou uma palestra 
com depoimentos de empresários 
fluminenses que exploram a criatividade 
e o design como ferramentas de 
inovação, além de expor o resultado 
da 2ª Oficina SENAI Design. A IDA é 
realizada em paralelo à artrio, cenário 
de apresentação e discussão de design.

Reuniões setoriais

O sistema firjan promoveu encontros 
mensais com líderes sindicais e empresas 
associadas, captando demandas, desafios, 
oportunidades e tendências.

Giro senaI Móveis

ciclo de palestras com informações 
qualificadas sobre o setor, como novas 
tecnologias, inovações e comportamento 
de consumo e produto.

Projetos especiais
O setor de mobiliário cada vez mais preparado para os novos desafios da indústria.

naCIOnaL

Participação no Congresso Nacional 
Moveleiro em Curitiba, além de visitas 
técnicas a fábricas de móveis locais, 

reuniões institucionais com atores 
moveleiros do cenário nacional e às 
instalações e laboratórios técnicos 

da Federação do Paraná.

 Congresso Nacional Moveleiro
// Curitiba

InteRnaCIOnaL

O Sistema FIRJAN promoveu 
a participação de sindicatos 

fluminenses na Bienal de Tecnologia 
Industrial Moveleira XYLEXPO, em 
Milão, na Itália. E também a visitas 

técnicas a fábricas e lojas de móveis, 
à palestra técnica sobre gestão da 
produção em instituição referência 

e à reunião na FederLegno – 
Federação Moveleira Italiana.

 XYLEXPO // Milão, Itália

• Tendências Tecnológicas

no primeiro semestre, o Giro sEnai 
percorreu 8 municípios apresentando 
as tendências e inovações do setor 
com base na visita ao polo moveleiro 
de milão, na itália. a palestra também 
foi apresentada no congresso nacional 
moveleiro, em curitiba.

 
• Gestão Ambiental

no segundo semestre, o Giro sEnai 
apresentou boas práticas de gestão 
e licenciamento ambiental para 
marcenarias e indústrias de mobiliário.

• formação executiva em Inovação social e sustentabilidade

foram 4 workshops com especialistas e empresários dos principais 
setores da indústria, a fim de estimular a sustentabilidade como 
agregadora de valor, novas oportunidades de negócios e benefícios 
para a sociedade.

• fórum IeL /sistema fIRJan de Gestão empresarial

O evento abordou temas estratégicos relacionados a negócios, 
processos, tecnologia e inovação voltados aos desafios industriais 
do setor de mobiliário. contou com a participação de um 
especialista internacional em gestão da produção moveleira e 
de um pesquisador nacional do mercado, discursando sobre os 
desafios da industrialização, gestão e cenário atual do setor.



Conheça tudo o que o sistema fIRJan 
fez pela indústria em 2016.

Acesse: www.firjan.com.br/retrospectiva2016

Aconteceu em 2016 Em 2017, vem muito mais para a indústria

As propostas da indústria para o estado crescer.

Associados Sistema FIRJAN contam com benefícios exclusivos. 

Mapa dO desenvOLvIMentO

Convênios e benefíCios 

pROGRaMa de QuaLIfICaçãO setORIaL

O sistema firjan lançou o mapa do 
desenvolvimento do Estado do rio de janeiro 
2016-2025, elaborado com a participação de mais 
de mil empresários e que traz as propostas da 
indústria para o estado retomar o crescimento.

com o objetivo de fazer do rio o estado com o 
melhor ambiente de negócios do país, o mapa traz 
46 propostas e 158 ações distribuídas em cinco 
temas. Ele conta com dez agendas regionais, 
com a visão dos empresários locais para as 
necessidades de cada região. 

acesse www.firjan.com.br/mapa e acompanhe as 
ações do mapa.

neste último ano, o sistema firjan fechou novos convênios 
com empresas parceiras. são serviços, produtos e soluções com 
condições especiais, aumentando ainda mais as vantagens de se 
tornar um associado.

associe-se ao seu sindicato patronal e aproveite os benefícios 
exclusivos para tornar sua empresa ainda mais competitiva. 
Os associados sistema firjan contam com representatividade 
empresarial, assessorias técnicas, informação qualificada e 
benefícios exclusivos nos serviços SESI, SENAI e IEL.

saiba mais: www.firjan.com.br/associe-se

O SENAI investiu pesado no novo Programa de Qualificação Setorial e ofereceu milhares de vagas 
gratuitas para a formação de profissionais mais qualificados para os diversos setores da indústria.

saiba mais: www.cursosenairio.com.br

inovação e educação se uniram para oferecer 
soluções reais para a indústria, promovendo 
ideias inovadoras e tornando-a cada vez mais 
produtiva e competitiva. 

O programa é dividido em fases. primeiro, o 
empresário envia o desafio que a sua indústria 
está enfrentando. a partir daí, os alunos do sEnai 
desenvolvem projetos em busca de uma solução.

Os projetos com potencial de inovação serão 
selecionados para a segunda fase, onde utilizarão 
a infraestrutura do sEnai, serão aperfeiçoados e 
receberão informações de acesso ao mercado. 
com um plano de negócios elaborado, serão 
apresentados para a indústria.

InauGuRaçãO de nOvOs faBLaBs

até o primeiro semestre de 2017 serão inaugurados 
novos fabLabs, formando uma rede de 5 unidades 
no estado do rio. O sEnai fabLab é um ambiente 
pensado para estimular a inovação, onde os alunos 
vão das ideias aos protótipos. com laboratórios e 
equipamentos de última geração, capacitam os 
futuros profissionais para lidarem com os novos 
desafios da indústria. 

Além disso, os alunos do Desafio SENAI + Indústria 
também poderão utilizar o fabLab para desenvolverem 
seus projetos.

Algumas ações do Sistema FIRJAN que fizeram toda a diferença. Novas iniciativas para impulsionar a competitividade de todos os setores.

saiba mais: www.senaifablab.com.br

desafIO senaI + IndústRIa

saiba mais: www.firjan.com.br/desafiosenai


