Em 2016, O setor
DE TIC 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.

TIC

www.firjan.com.br

Missão setorial
nacional
Conexão TIC Sistema FIRJAN
O evento fomenta negócios
e dissemina conhecimentos
estratégicos para as empresas de TIC
no estado. É uma oportunidade para
os empresários se conectarem com
CIOs e gerentes de grandes empresas.
Os temas abordados em 2016 foram:

Ações e eventos

Defesa de interesses

Qualificação profissional

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

Atuação nas questões que impactam a competitividade da indústria.

Capacitação para atender às necessidades do setor.

Workshop de Planejamento
Estratégico
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.

Visita ao maior Congresso Mundial de
Tecnologia de Informação (WCIT),
que contou com palestras
de grandes nomes do setor,
além de rodadas de negócios.

Giro SENAI TIC
Ciclo de palestras em quatro
regiões do estado que apresentou
um panorama atualizado sobre o
mercado de TIC, as tendências de
consumo e as novas tecnologias
que estão sendo aplicadas e
desenvolvidas ao redor do mundo
nesse setor.

O evento reuniu empresários,

da informação de 80 países.

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

possíveis mudanças no marco regulatório da banda larga,
especialmente sobre a universalização do serviço e o
impacto do modelo de franquias sobre o setor produtivo.
Na ocasião, foi apresentada nota técnica com medidas

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

EDUCAÇÃO BÁSICA
• Espaço Maker

investidores, CEOs, acadêmicos
e outros envolvidos com a tecnologia

O evento, realizado pelo Sistema FIRJAN, discutiu as

o livre acesso ao tráfego de dados na banda larga fixa.

• Indústria do Audiovisual
• Cadeia da Moda

Educação Profissional

necessárias para garantir a melhoria da qualidade e

• Aeroportos
WCIT Brasil 2016

Debate sobre o Marco Regulatório da Banda Larga

Wired Festival Brasil
O evento debateu tendências e reuniu,
durante dois dias, no Rio de Janeiro,
experiências e vivências com novas
tecnologias e discussões que envolvem
de política a saúde, de inteligência
artificial a empreendedorismo.

Foram inaugurados novos Espaços
Makers, nas Escolas SESI Maracanã e
Barra Mansa. Os locais são verdadeiros
laboratórios de criação para que os
alunos desenvolvam projetos, pesquisas
e protótipos que solucionem os
problemas do dia a dia. Um ambiente de
inovação que capacita para a indústria
de hoje e de amanhã.

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

