Em 2016, O setor de
Construção Civil
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.

Construção Civil

www.firjan.com.br

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

nacionais

Ações e eventos

Projetos especiais

Qualificação profissional

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

O setor de construção civil cada vez mais preparado para os novos desafios da indústria.

Capacitação para atender às necessidades do setor.

Fórum Inovar para Construir

Dia Nacional da Construção Social

A iniciativa teve como objetivo promover
o debate sobre o uso e as inovações em
plástico para a construção civil, a partir
do conceito de sustentabilidade.

Atividades esportivas, educacionais e de
cidadania, com prestação de serviços
gratuitos para os trabalhadores do setor.

Norma de Desempenho
O Sistema FIRJAN desenvolveu um
programa de apoio às necessidades
da cadeia produtiva da indústria da
construção civil para o atendimento à
norma de desempenho. A norma estabelece
parâmetros de desempenho, qualitativos
e quantitativos, ao longo da vida útil dos
principais elementos de uma edificação
habitacional.

BIM
Giro SENAI Construção Civil
Ciclo de palestras com informações
qualificadas sobre o setor, como novas
tecnologias, inovações e comportamento
de consumo e produto.

Educação Profissional

Educação Executiva

Com uma rede de unidades dedicadas
ao setor, o SENAI forma profissionais
altamente qualificados.

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

Cursos gratuitos de qualificação
Através do SENAI, formamos profissionais
preparados para os novos desafios do setor
de construção civil.

Gestão de Incorporações e Construções:
Viabilidade Econômico-financeira //
Sinduscon-CN

Giro SENAI Construção Civil

Rio Grande do Sul //
Visita Unisinos

Rio Grande do Sul //
Visita à Obra da
Construtora Athiva Brasil

Paraná // 88º ENIC
Encontro Nacional da
Indústria da Construção

Rio de Janeiro

internacional

Essa edição apresentou, em 5 municípios,
os novos conceitos ligados aos
componentes e sistemas construtivos
das edificações habitacionais e as
responsabilidades para os agentes
da cadeia produtiva.

• Modelagem da informação
da construção
Trouxe a experiência de um dos
principais escritórios internacionais de
arquitetura, o Foster + Partners.

Workshop Implementação de BIM
em Incorporadoras e Construtoras
Volta Redonda

Alemanha // A missão visitou empresas, institutos,
centros de treinamento e obras.

Comitê Técnico Setorial em Alvenaria
Três encontros que identificaram e
atualizaram as competências profissionais
requeridas dos trabalhadores e definiram
os perfis correspondentes aos segmentos
atendidos pelo SENAI.

Batimat

Localizado no Instituto SENAI de Tecnologia
Ambiental, é o primeiro do estado do Rio
e apoiará as empresas para a obtenção de
certificação junto ao Inmetro em relação aos
requisitos da Portaria nº 529/2015 do instituto.

Unidade Móvel BIM

Caravanas
empresariais
nacionais
Oportunidades para os
empresários trocarem
informações, adquirirem
conhecimentos e interagirem
com outros agentes da
cadeia produtiva.

Em parceria com a CBIC, Sinduscon-Rio
e Ademi RJ, teve como tema a experiência
de implantação do BIM em construtoras
e incorporadoras.

Inauguração do Laboratório de Tintas
Imobiliárias

ConcreteShow

O SENAI levou o laboratório móvel
ao interior do estado para capacitar
profissionais do setor com o que há de mais
moderno em modelagem computacional.

Programa de Formação Executiva em
Inovação Social
Foram 4 workshops voltados a empresários
de diversos setores, para gerar um
ambiente propício ao desenvolvimento de
negócios criativos e soluções com impacto
socioambiental.

Aconteceu em 2016

Em 2017, vem muito mais para a indústria

Algumas ações do Sistema FIRJAN que fizeram toda a diferença.

Novas iniciativas para impulsionar a competitividade de todos os setores.

Mapa do desenvolvimento

DESAFIO Senai + Indústria

As propostas da indústria para o estado crescer.

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 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.

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.

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

Inauguração de novos FabLabs
Convênios e benefícios
Associados Sistema FIRJAN contam com benefícios exclusivos.
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.

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.

Saiba mais: www.senaifablab.com.br

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

Programa de Qualificação Setorial
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

Conheça tudo o que o Sistema FIRJAN
fez pela indústria em 2016.
Acesse: www.firjan.com.br/retrospectiva2016

