Em 2016, O setor de
Joias, Bijuterias e
Folheados 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.

Joias, Bijuterias
e Folheados

www.firjan.com.br

Missões setoriais nacional e internacional

Ações e eventos

Projetos especiais

Qualificação profissional

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.

O setor de joias, bijuterias e folheados cada vez mais preparado
para os novos desafios da indústria.

Capacitação para atender às necessidades do setor.

nacional

III Seminário Atualização Tecnológica e o Setor de Joias, Bijuterias e Folheados –
Fórum IEL/Sistema FIRJAN
O encontro debateu tecnologias e trouxe o panorama sobre a produção de diamantes e
esmeraldas, com as principais ocorrências de gemas no país. O Sistema FIRJAN contribuiu
com conteúdo técnico, apresentou a nova Escola do SENAI e as pesquisas que estão sendo
desenvolvidas.

RIO MODA RIO
Educação Profissional
A unidade do SENAI Maracanã é
dedicada ao setor de joias, bijuterias
e folheados, que forma profissionais
altamente qualificados. O espaço
está passando por melhorias para se
tornar uma referência especializada
no atendimento ao setor.

Mina de Belmonte // Minas Gerais
Empresários do setor de joias fluminense visitaram a Mina de Belmonte,
a maior mina de produção de esmeraldas do mundo, em Itabira, Minas Gerais.
Também participaram de encontro de negócios com fornecedores locais,
palestras com conteúdo sobre gemas e lapidação.

Raio X
Giro SENAI Joias
Ciclo de palestras com informações
qualificadas sobre o setor, como novas
tecnologias, inovações e comportamento
de consumo e produto, com destaque
para as tecnologias de modelagem e
desenvolvimento de produto e impressão
3D, que atualmente permitem a produção
de peças em ouro.

Internacional

Promovido pela Ajorio e com conteúdo
SENAI, o evento trabalhou os conceitos
de processos produtivos e qualidade na
produção de joias e bijuterias. O material
de apoio foi a publicação Processos e Boas
Práticas do setor joalheiro.

Participação de algumas empresas do setor joalheiro junto ao grupo
de moda do Sistema FIRJAN na área de mercado do evento.

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.

Visitou a Escola de Joalheria e o Centro de Inovação da Universidade de Birmingham para
conhecer o processo de produção de joias em metal precioso a partir da prototipagem rápida,
desenvolvido em parceria com a indústria local. O grupo também foi a empresas do setor.

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

• Curso Gestão e Motivação
Planejamento Estratégico 2016-2025

Birmingham // Inglaterra

Educação Executiva

Apoio à Feninjer – Feira Nacional da
Indústria de Joias, Relógios e Afins
Apoio aos empresários do Rio de Janeiro
para acessar novos mercados por meio de
participação na principal feira do setor, que
acontece em São Paulo.

Os cursos foram criados de acordo com as demandas
empresariais. Todos os temas trabalhados foram
construídos com o objetivo de motivar o empresário
frente aos desafios da crise.

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

