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1

DADOS GERAIS DO CONVÊNIO

Nome da instituição Executora:

Confederação Nacional da Indústria
Nº do Convênio:

Aditivos:

15/2016

2

Objetivo:

Desenvolver o Programa de Apoio à Competitividade das Micro e
Pequenas Indústria - PROCOMPI -, visando promover o aumento
da competitividade das micro e pequenas indústrias e dos
microempreendedores individuais, abrangendo projetos de apoio
focados em ações coletivas de desenvolvimento empresarial
direcionados pela demanda dos empresários, executados por
intermédio das Federações das Indústrias e das unidades do
Sebrae sediadas nos 26 estados da federação e no DF.
Início:

Término:

23/06/2016

23/06/2020
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2

ANTECEDENTES E APRESENTAÇÃO

O

Programa

de

Competitividade

Apoio

à

Com

Micro

e

competitividade
das
pequenas
indústrias, o PROCOMPI apresenta às

das

Pequenas Indústrias (PROCOMPI) é
uma ação conjunta da Confederação
Nacional da Indústria (CNI) e do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE) que,
desde 2000, atua diretamente com as
micro e pequenas empresas para
atender

às

suas

necessidades

e

prepará-las para alcançar melhores
resultados no contínuo desafio da
competitividade.
Ao longo deste tempo, o programa já
apoiou mais de 8.900 empresas por
meio

de

projetos

apresentados
estaduais

de

pelas

coletivos,
federações

indústria

e

SEBRAE

estaduais, consolidando uma cultura
de

planejamento,

fortalecendo

o

associativismo e a maturidade para a
realização

de

ações

que

se

beneficiam da inteligência coletiva.
A

metodologia

utilizada

a

missão

de

promover

empresas
participantes
novas
estratégias empresariais e modelos de
negócios diferenciados. Seu maior
objetivo é preparar as indústrias e seus
colaboradores, realizando encontros,
palestras, capacitações e consultorias
para estimular o debate de assuntos de
interesse do setor e o desenvolvimento
de ações coletivas em prol de objetivos
comuns,
elaborando
projetos
específicos para o aprimoramento
empresarial e profissional em busca de
mais produtividade.
Este relatório corresponde à avaliação
final desta 5ª edição do PROCOMPI.
Neste documento, encontram-se as
principais informações relacionadas à
execução dos projetos aprovados, bem
como informações gerais relacionadas
aos resultados alcançados em sua
vigência.

garante

assertividade e exerce um importante
papel

como

catalizador

para

a

o

processo de desenvolvimento setorial
e territorial.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇÕES DE
COORDENAÇÃO

Os dados a seguir apresentam os resultados das atividades de coordenação
realizados no convênio:
Ação 1 Estratégia de Comunicação
Valor Realizado

Recursos Sebrae: R$ 167.721,03
Recursos CNI: R$ 0,00

Resultados
Revisão da identidade visual foi concluída em 2016;
Publicação de casos de sucesso: 30 casos de sucesso lançados em
versão digital em 29 de maio e impressa em 20 de junho de 2020; e
Vídeo Institucional de Resultados do Convênio: a captação de imagens
foi realizada em janeiro e fevereiro de 2020, alinhada com a equipe de
comunicação do Sebrae e CNI. O lançamento do vídeo foi realizado
conjuntamente com a publicação.
Ação 2 Horas Técnicas
Valor Realizado

Recursos Sebrae: R$ 0,00
Recursos CNI: R$ 1.042.245,36

Resultados
A
equipe técnica da CNI foi alocada, parcialmente, na execução do
PROCOMPI.
A partir do 2º aditivo, um analista foi contratado por prazo determinado
com recursos
de contrapartida financeira CNI e esteve dedicado à
análise de prestações de contas e assessoria técnica aos gestores
estaduais.
Ação 3 Encontro Nacional de Gestores I, II, III e IV
Valor Realizado

Recursos Sebrae: R$ 90.007,62
Recursos CNI: R$ 171.978,72

Resultados
Quatro encontros nacionais de gestores foram realizados:
ENCONTRO I - Realizado nos dias 13 e 14 de setembro de 2016 em
Brasília/DF.
ENCONTRO II - Realizado nos 16 e 17 de agosto de 2017 em Curitiba/PR.
ENCONTRO III - Realizado nos dias 15 e 16 de agosto de 2018 em Natal/RN.
ENCONTRO IV - Realizado nos dias 15 e 16 de agosto de 2019 em Maceió/AL.
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Ação 4 Sistema de Informação
Valor Realizado

Recursos Sebrae: R$ 0,00
Recursos CNI: R$ 748.839,81

Resultados
O Sistema de Informação foi desenvolvido na tecnologia OutSystems,
conforme aprovado na Ata da reunião realizada no dia 25/06/2019 pelo
Comitê Nacional. Está em pleno funcionamento, com todos os projetos
desta edição cadastrados no sistema.
Ação 5 Acompanhamento e Avaliação
Valor Realizado

Recursos Sebrae: R$ 0,00
Recursos CNI: R$ 669.322,73

Resultados
A consultoria contratada foi alocada nas atividades de acompanhamento
dos projetos, incluindo visitas in loco, análise de relatórios de
acompanhamento, emissão de relatórios intermediários, contatos
telefônicos com gestores, participação em reuniões do Comitê Nacional
e nos Encontros Nacionais de Gestores, bem como consolidação dos
relatórios de encerramento dos projetos e convênio.
Ação 6 Apoio de Projetos (recursos repassados à CNI)
Valor Realizado

Recursos Sebrae: R$ 12.168.343,17
Recursos CNI: R$ 5.581.512,00

Resultados
A consultoria contratada foi alocada nas atividades de acompanhamento
dos projetos, incluindo visitas in loco, análise de relatórios de
acompanhamento, emissão de relatórios intermediários, contatos
telefônicos com gestores, participação em reuniões do Comitê Nacional
e nos Encontros Nacionais de Gestores, bem como consolidação dos
relatórios de encerramento dos projetos e convênio.
Ação 7 Estímulo à Competitividade
Valor Realizado

Recursos Sebrae: R$ ----Recursos CNI: R$ -----

Ação Cancelada
Em razão da declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11
de março de 2020, que a disseminação da COVID-19 caracteriza-se como
pandemia e considerada a situação de emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, a fim de evitar a disseminação
da doença, bem como das orientações de cancelamento ou adiamento de
todos os eventos a serem realizados no primeiro semestre de 2020 e data
de encerramento do convênio em 23/06/2020, a ação nº7 foi cancelada e
dado o de acordo pela Unidade de competitividade do SEBRAE em
30/04/2020.
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Os quadros a seguir apresentam os valores Sebrae e CNI previstos para as ações de
coordenação e o seu status de realização financeira, conforme lançamentos no
PRESTECONTAS SEBRAE.
Quadro 1 - Execução global das parcelas - SEBRAE
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Quadro 2 -Execução Aporte CNI - Financeiro e Econômico
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3.1

3.1.1

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

No ano de 2016, foi realizada a revisão da identidade visual do convênio, em que foi
ajustada a logo do PROCOMPI para um design mais moderno e criação de peças
visuais de apoio e divulgação:

Figura 1 - Nova Logomarca PROCOMPI

Figura 2 - Convite

Figura 3 - Peças Visuais
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3.1.2

PUBLICAÇÃO PROCOMPI E VÍDEO DE CASOS DE SUCESSO

No ano de 2016, foi realizada a revisão da identidade visual do convênio, em que foi
ajustada a logo do PROCOMPI para um design mais moderno e criação de peças
visuais de apoio e divulgação:
Figura 4 - Publicação PROCOMPI

A publicação foi lançada no formato digital em 29 de
maio de 2020 com 30 casos de sucesso em versão
completa e reduzida com 17 casos, além de uma
versão de divulgação no formato de folder com os
principais resultados do convênio.

O vídeo institucional foi criado com o
objetivo de apresentar os resultados
globais da edição 2016-2020 do
convênio e foco em 4 casos de
sucesso com o depoimento de
empresários.

Figura 5
- Vídeo Institucional PROCOMPI

Figura 6 - Vídeo Case da Empresa Stlyer Chinelos

A Styler Chinelos Personalizados é uma indústria
de
calçados de base familiar, com estrutura organizacional
exemplar. Os resultados fazem da empresa um case de
sucesso para o PROCOMPI. A produtividade aumentou em
52% e foram registrados, ainda, melhoria na gestão financeira
e aperfeiçoamento dos processos produtivos.
Empresário Ivanilson Barbosa
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Figura 7
- Vídeo Case da Empresa Bola Sete

A empresa Bola Sete é do ramo de móveis e se destacou no
PROCOMPI, obtendo resultados expressivos. A empresa
obteve um aumento de aproximadamente 90% de
produtividade entre 2016 e 2018.

Figura 8 - Vídeo Case da Empresa Super Fogos

Empresário Diogo Brunez

A Super Fogos é uma empresa de produção de fogos de
artifício. O PROCOMPI permitiu que s ganhasse um novo
olhar sobre qualidade, segurança e inovação.

Figura 9- Vídeo Case da Empresa Classe Couro

Empresário Magnaldo Geraldo Filho

A Classe Couro é uma empresa de produção de artefatos de
couro. Com a participação no PROCOMPI, a empresa avançou
com destaque na padronização de suas entregas, registrando
uma redução de 62% do retrabalho em suas linhas de
produção.

3.1.3

HORAS TÉCNICAS

As horas técnicas compõem o recurso econômico do convênio em uma equipe de 3
analistas e 1 especialista de políticas e indústria. Em relação ao recurso financeiro de
contrapartida CNI utilizado com horas técnicas, fez parte da equipe, 1 analista de
políticas e indústria, com distribuídas, conforme abaixo:
Recurso Econômico - 80 horas mensais - de junho/2016 a junho/ 2019
COLABORADOR

CARGO

HORA TRABALHADAS

Cristiano Antonio da Silva

Analista de Políticas e Indústria

2.960

Valentine Carpes Braga

Analista de Políticas e Indústria

2.960

Suzana Squeff Peixoto

Especialista de Políticas e Indústria

2.960
9.200 horas

Recurso Financeiro - 160 horas mensais - de maio/2018 a dez/2019
COLABORADOR

CARGO

HORA TRABALHADAS

Larissa Dirceu de Oliveira A.

Analista de Políticas e Indústria

2.880
2.880 horas

12 | PROCOMPI | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINAL

3.1.4

ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES I

Nos dias 13 e 14 setembro de 2016, realizamos o 1º Encontro Nacional de Gestores
PROCOMPI, em Brasília/DF, com objetivo de apresentar o novo ciclo do PROCOMPI,
metas, chamada de projetos, lançamento da nova identidade visual e capacitação
sobre as regras da atual edição do convênio. O evento contou com a participação de
70 pessoas e teve como avaliação geral a nota 9,4 de satisfação. Todo o material
apresentado no encontro está disponível, de forma organizada, na Extranet
PROCOMPI, que é um canal oficial do Comitê Nacional junto aos gestores das
Federações/IEL e Sebrae estaduais para a disponibilização de material institucional
do convênio.
Figura 10 - Convite: I Encontro de Gestores

Figura 11 - Encontro Nacional de Gestores 2016

Figura12 - Avaliação do Encontro de Gestores de 2016
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3.1.5

ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES II

Nos dias 16 e 17 de agosto de 2017, realizamos o 2º Encontro Nacional de Gestores
PROCOMPI, em Curitiba/PR, com objetivo de orientar sobre a gestão dos projetos e
promover trocas de experiências em relação aos desafios do convênio. O evento
contou com a participação de 57 pessoas e teve como avaliação geral a nota 9,5 de
satisfação. Todo o material apresentado no encontro está disponível, de forma
organizada, na Extranet PROCOMPI, que é um canal oficial do Comitê Nacional junto
aos gestores das Federações/IEL e Sebrae estaduais para a disponibilização de
material institucional do convênio.
Figura 13 - Convite: II Encontro de Gestores

Figura 14 - Avaliação do Encontro de Gestores de 2017

Figura 15 - Encontro Nacional de Gestores 2017
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3.1.6

ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES III

Nos dias 16 e 17 de agosto de 2018, realizamos o 3º Encontro Nacional de Gestores
PROCOMPI, em Natal/RN, com objetivo de orientar sobre a gestão dos projetos e
promover trocas de experiências entre os gestores. O evento contou com a
participação de 83 pessoas e teve como avaliação geral a nota 9,5 de satisfação. Todo
o material apresentado no encontro está disponível, de forma organizada, na
Extranet PROCOMPI, que é um canal oficial do Comitê Nacional junto aos gestores
das Federações/IEL e Sebrae estaduais para a disponibilização de material
institucional do convênio.
Figura 16 - Convite: III Encontro de Gestores

Figura 17 - Avaliação do Encontro de Gestores de 2018

Figura 18 - Encontro Nacional de Gestores 2018

15 | PROCOMPI | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINAL

3.1.7

ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES IV

Nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, realizamos o 4º Encontro Nacional de Gestores
PROCOMPI, em Maceió/AL, com objetivo de orientar sobre a finalização dos projetos,
apresentar casos de sucesso, discutir sobre oportunidades de melhoria do convênio
e promover a troca de experiências entre os gestores. O evento contou com a
participação de 67 pessoas e teve como avaliação geral a nota 9,56 de satisfação.
Todo o material apresentado no encontro está disponível, de forma organizada, na
Extranet PROCOMPI, que é um canal oficial do Comitê Nacional junto aos gestores
das Federações/IEL e Sebrae estaduais para a disponibilização de material
institucional do convênio.
Figura 19 - Convite: IV Encontro de Gestores

Figura 20 - Avaliação do Encontro de Gestores de 2019

Figura 21 - Encontro Nacional de Gestores 2019
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3.1.8

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

O desenvolvimento de um sistema de informação específico para o PROCOMPI
justificou-se pela alta densidade de informações e documentos trocados pelas
instituições executoras, gestoras e parceiras do convênio e, além disso, permite um
maior e mais rígido controle de submissão e aprovação dos projetos, bem como o
acompanhamento da execução de suas ações e resultados. Segue abaixo o link de
acesso:

A primeira versão do sistema foi desenvolvida e homologada. Após apresentadas
algumas ressalvas técnicas e de melhorias nas funcionalidades, foi contratado o
remodelamento do sistema atual. O novo sistema foi desenvolvido em tecnologia
OutSystems, que permite uma melhor adequação as regras do convênio,
remodelamento dessas regras e construção de novas funcionalidades, já visando as
alterações necessárias para um possível novo convênio. A nova tecnologia também
permitirá a fácil integração com outros sistemas de informação já utilizados pelo
convênio.
A execução da segunda etapa teve 100% das funcionalidades desenvolvidas e
homologadas. Abaixo, algumas telas evidenciando a execução do serviço contratado.
Figura 22 - Tela Inicial com Menu de Funcionalidades
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Figura 23 - Tela de Projeto, que permite inserir todas as informações do projeto por parte dos executores e o
monitoramento por parte dos gestores

3.1.9

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

No dia 7 de abril de 2017, após processo de cotação, foi celebrado o contrato com a
R10 Consulting com objetivo de apoiar o Comitê Nacional para gestão do convênio.
No dia 22 de março de 2019, foi realizado o 1º termo aditivo com a empresa para
continuidade dos serviços previstos em contrato por mais 12 meses em razão da
prorrogação de prazo do convênio, conforme decisão da 25ª reunião do Comitê
Nacional realizada no dia 11 de dezembro de 2018.
Entre as entregas realizadas pela equipe de apoio ao convênio, destacam-se o
acompanhamento da execução dos projetos pela ferramenta Trello e o Dashboard
de Indicadores.
Figura 24 - Painel Trello - Relatórios de Acompanhamento
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Figura 25 - Painel Trello - Projetos em processo de encerramento

O Dashboard de Indicadores Procompi foi construído para que os gestores
pudessem acompanhar a evolução do convênio e os principais dados quantitativos.
O darshboar pode ser acessado pelo link www.cni.com.br/procompi/observatorio
.
Figura 26 - Observatório PROCOMPI - Dashboard de Indicadores do Convênio
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3.1.10

VÍDEOS DOS PROJETOS

Alguns projetos elaboraram vídeos com depoimentos de empresários, relatando as
atividades realizadas nos projetos PROCOMPI, resultados gerados e benefícios
alcançados, demonstrando o alto nível de satisfação com a programa. Foram
registradas também algumas entrevistas e visitas de acompanhamento. A seguir,
apresentamos os links para acesso aos vídeos produzidos:
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4

RESUMO EXECUTIVO E AVALIAÇÃO GERAL DO
CONVÊNIO – FRENTE PROJETOS

Indicador Beneficiar 1.800 micro e pequenas empresas industriais
Resultado Alcançado 2.244 empresas beneficiadas, em 128 projetos
Comentários
A meta estabelecida para número de empresas beneficiadas foi
superada em 25%.

Indicador Aumentar a produtividade em 15% nas empresas atendidas
Resultado Alcançado O aumento médio de produtividade foi de 25%
Comentários
Dos 88 projetos que mensuraram produtividade (69% do total de projetos
PROCOMPI), em 64% destes, os ganhos auferidos foram superiores à meta
de 15% estabelecia pelo convênio. Em termos de empresas atendidas,
90% das avaliadas para o indicador (1373 de 1525) auferiram ganho médio
de produtividade superior à meta de 15%.
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Indicador Implementar ações de meio ambiente em 30% das empresas
atendidas pelos projetos Competitividade
das
empresas
atendidas
por
projetos
Resultado Alcançado 37%
Competitividade implementaram ações de meio
ambiente
Comentários
Dentre os projetos de Competitividade, um total de 34% desenvolveu
ações de meio ambiente, alcançando 639 empresas do total de 1734
beneficiadas por projetos deste tipo.
30% das empresas
Indicador Implementar ações de inovação em
atendidas pelos projetos Competitividade
Resultado Alcançado 55% das empresas atendidas por
projetos
Competitividade implementaram ações de inovação
Comentários
Mais da metade dos projetos do tipo Competitividade (53%)
desenvolveram ações de inovação, alcançando 957 empresas do total de
1734 beneficiadas por estes projetos.
15%
das
empresas
atendidas
por
projetos
Indicador Obter
competitividade com produtos, serviços ou processos novos
ou aperfeiçoados
das
empresas
atendidas
por
projetos
Resultado Alcançado 35%
Competitividade apontaram melhorias em produtos,
processos ou serviços
Comentários
Das 749 empresas atendidas por projetos que calcularam o indicador de
inovação, um total de 615 (82% do total) reportaram criação ou
aperfeiçoamento de produtos, serviços ou processos. A meta estabelecida
pelo Convênio foi superada em 133% para este indicador.
Indicador Reduzir custos de produção em 20% das empresas atendidas
pelos projetos Competitividade
das
empresas
atendidas
por
projetos
Resultado Alcançado 22%
Competitividade apontam redução de custos
Comentários
O indicador de redução de custos foi mensurado em 27 projetos
Competitividade, contemplando 389 empresas. Para estas, verificou-se
redução média de custos da ordem de 26%.
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5

5.1

METAS NACIONAIS

BENEFICIAR 1.800 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
INDUSTRIAIS

Ao todo,

2.244

empresas foram atendidas pelo Programa.

A meta do convênio foi superada
em
25%,
beneficiando
444
empresas a mais do que a meta
previamente estabelecida.

Os projetos de 1ª chamada englobam
quase metade dos atendimentos,
contabilizando
1049
empresas
beneficiadas (47% do total).

Gráfico 1 - Número de Empresas Atendidas por Chamada
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Em relação à distribuição geográfica dos atendimentos, constatou-se que as
Federações da Indústria dos Estados de Minas Gerais (FIEMG) e Ceará (FIEAC)
atenderam, em seus projetos, um quarto (25%) do total das empresas beneficiadas
pelo convênio.
Gráfico 2 - Número de Empresas Atendidas por UF
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Os dois principais setores, em termos de número de empresas beneficiadas, foram
os setores de têxtil, confecção e acessórios, e alimentos e bebidas. Juntos,
contabilizaram quase 36% do total de empresas beneficiadas.
Gráfico 3 - Número de Empresas Atendidas por Setor Industrial
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5.2

AUMENTAR

A

PRODUTIVIDADE

EM

15%

NAS

EMPRESAS ATENDIDAS

Os resultados mensurados, a partir das pesquisas de indicadores finalísticos,
apontam que a produtividade das empresas atendidas pelo PROCOMPI teve um
aumento médio de
25%

A meta foi superada em

66%.

Considerando-se os 115 projetos de 1ª a
3ª chamadas, percebeu-se aumento
médio de produtividade levemente
superior à média global, em 25%.
Por outro lado, para os 13 projetos de 4ª
chamada, o aumento de produtividade
verificado foi de 14%.
Os projetos de 4ª chamada foram
realizados no começo do último ano de
vigência do Convênio, 2020, tiveram
duração menor em relação aos projetos
das chamadas anteriores e com objetivo
específico de aplicação de consultorias
para implementação de métodos de
manufatura
enxuta
(Lean
Manufacturing) em pequenos grupos
empresariais (5 empresas).
Alguns destes projetos tiveram que
realizar suas pesquisas T-final em meio
aos efeitos da pandemia da Covid-19,
que teve início em meados de março.
Ainda assim, 62% das empresas
beneficiárias
reportaram
aumentos
médios de produtividade superiores à
meta de 15% estabelecida pelo
Convênio.

A fórmula de cálculo utilizada para o
cômputo
da
produtividade
foi
prioritariamente
estabelecida
em
termos da razão entre o faturamento
bruto das empresas e o produto entre o
montante de trabalhadores e as horas
trabalhadas por eles, em um mesmo
período de apuração.
De modo a possibilitar comparação mais
uniforme
entre
os
resultados
individuais, a variação de produtividade
apresentada pelos projetos refere-se à
média das variações de produtividade
das empresas participantes.
Por fim, o resultado de produtividade
para o Convênio é obtido por meio de
uma média simples dos resultados dos
projetos individuais.
O aumento médio global observado, de
25%, está associado a 1525 empresas
participantes em 88 projetos (listagem
completa no Anexo 1), correspondente a
69% do total de projetos PROCOMPI;
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Dentre os projetos que mensuraram produtividade, os que apresentaram maiores
ganhos de produtividade foram aqueles conduzidos pelas Federações da Indústria
dos Estados do Amazonas (FIEAM, com média de 67%), do Tocantins (FIETO, com
média de 61%) e do Pará (IEL-PA, com média de 53%).
Gráfico 4 - Ganhos de Produtividade por UF
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Projetos do tipo Competitividade (C) apresentaram ganhos médios de produtividade
de 23%, ao passo que projetos do tipo Dinamiza (D) apresentaram ganhos médios de
29%.

Gráfico 5 - Ganhos de Produtividade por Tipo de Projeto e UF
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11%

MA

O maior aumento de produtividade individual (99%) foi registrado pelo projeto de
Pirotecnia de Minas Gerais (MG 24).
Gráfico 6 - Ganhos de Produtividade por Setor Industrial
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De modo a verificar a efetividade técnico-financeira do programa e analisar a relação
entre o montante de recursos executados pelos projetos e seu possível impacto
sobre os resultados de produtividade alcançados, empregamos uma análise de
regressão linear, estimada pelo método de mínimos quadrados ordinários (MQO),
com base em todos os 88 projetos com resultado de produtividade mensurado.
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5.3

IMPLEMENTAR AÇÕES DE MEIO AMBIENTE EM 30%
DAS

EMPRESAS

ATENDIDAS

PELOS

PROJETOS

COMPETITIVIDADE

Dentre as empresas beneficiadas por projetos do tipo competitividade,
implementaram ações de meio ambiente.
A meta foi superada em

37%

23%.

Considerando a totalidade de projetos PROCOMPI, 710 empresas desenvolveram
ações de meio ambiente, 639 em projetos Competitividade e, as demais 71, em
projetos Dinamiza.
Ações de meio ambiente foram implementadas em 34% dos projetos
Competitividade, totalizando 40 ações (8% do total de ações finalísticas realizadas no
âmbito destes projetos).
A Federação da Indústria do Estado do Ceará (FIEAC) foi a executora com maior
parcela de projetos Competitividade (93%) implementando ações de meio ambiente.

Gráfico 7 - Porcentagem de Projetos Competitividade que Desenvolveram Ações de Meio Ambiente por UF
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RJ

Em relação aos setores industriais, ações de meio ambiente foram implementadas
em todos os projetos Competitividade desenvolvidos para os setores de
eletroeletrônico, reciclagem e energia.

Gráfico 8 - Porcentagem de Projetos Competitividade que Desenvolveram Ações de Meio Ambiente por Setor Industrial
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O indicador foi mensurado por meio da contabilização de projetos com ações em
temas diretamente relacionados a meio ambiente e sustentabilidade, assim como
ações com objetivos específicos de redução de desperdícios de matérias-primas
naturais ou redução na geração de resíduos (listagem de projetos e ações
contabilizados no Anexo 2).
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5.4

IMPLEMENTAR AÇÕES DE INOVAÇÃO EM 30% DAS
EMPRESAS

ATENDIDAS

PELOS

PROJETOS

COMPETITIVIDADE

Das empresas beneficiadas por projetos
implementaram ações de meio ambiente.
A meta foi superada em

do

tipo

competitividade,

55%

83%.

Considerando a totalidade de projetos PROCOMPI, 1081 empresas desenvolveram
ações de inovação, 957 em projeto Competitividade e 124 em projetos Dinamiza;
Ações de inovação foram implementadas em 53% dos projetos Competitividade,
totalizando 65 ações (12% do total de ações finalísticas realizadas no âmbito destes
projetos);
Todos os projetos implementados pelas Federação da Indústria do Estado de Sergipe
(FIES) e Instituto Euvaldo Lodi Bahia (IEL-BA) realizaram ações de inovação;

Gráfico 9 - Porcentagem de Projetos Competitividade que Desenvolveram Ações de Inovação por UF
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20%

RJ

A presença de ações de inovação foi especialmente marcante em projetos dos
setores de papel e celulose, químico, plástico, eletroeletrônico, reciclagem e
tecnologia da informação. Todos os quais implementaram ao menos uma ação
relacionada à inovação durante sua execução.
Gráfico 10 - Porcentagem de Projetos Competitividade que Desenvolveram Ações de Inovação por Setor Industrial
100

100% 100%

100% 100%

100% 100% 100%

71%

75

50

67%

67%

60%

56%

50%

44%

39%

33%

25

TI
En
M
er
et
gi
al
a
m
ec
Co
ân
ns
ico
tr
u
Co
çã
ur
o
Ci
o
vil
e
Ca
M
ad
lça
ei
do
ra
s
e
M
óv
ei
Tê
s
xt
G
il
r
á
e
fic
Co
o
nf
ec
çõ
Al
es
im
Ce
en
râ
Re
to
m
ica
s
pa
e
ra
Be
çã
bi
o
da
de
Ve s
ícu
lo
s

Pa
pe
l

e

Ce
lu
lo
se
Q
uí
m
ico
Pl
El
ás
et
tic
ro
o
el
et
rô
ni
Re
co
cic
la
ge
m

0

O indicador foi mensurado por meio da contabilização de projetos com ações em
temas diretamente relacionados à inovação, assim como ações com objetivos
específicos de criação ou aperfeiçoamento de produtos, serviços ou processos
(listagem de projetos e ações contabilizados no Anexo 3).
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5.5

OBTER

15%

PROJETOS
SERVIÇOS

DAS

EMPRESAS

ATENDIDAS

COMPETITIVIDADE
OU

COM

PROCESSOS

PELOS

PRODUTOS,

NOVOS

OU

APERFEIÇOADOS

As pesquisas apresentaram que

35%

das

empresas

participantes

em

projetos do tipo Competitividade apontam aprimoramentos em processos, produtos
ou serviços.
A meta foi superada em

133%.

Considerando-se apenas projetos de 1ª a 3ª chamadas, constatou-se aprimoramento
em 33% das empresas beneficiadas, número referente às empresas que
participaram dos 37 projetos que mensuraram o indicador.
Já para os projetos de 4ª chamada, o percentual de empresas que apresentaram
criação ou aperfeiçoamentos de produtos, serviços ou processos é de, no mínimo,
60%, correspondendo aos 8 projetos que o mensuraram.
Apesar do menor montante de empresas beneficiadas pelos projetos de 4ª chamada
dificultar comparações mais precisas, o resultado deste indicador sugere impacto
positivo e expressivo com a implementação de metodologias de manufatura enxuta
no processo de produção industrial.
Para o cômputo deste indicador, contabilizou-se como positivo o resultado das
empresas participantes que reportaram ao menos uma criação ou aperfeiçoamento
de produto, serviço ou processo, ao longo da execução dos projetos.
O resultado global de 35% de aprimoramento está associado a 45 projetos (lista
completa no Anexo 4), o que equivale a 45% do total de projetos Competitividade.
Os projetos que apresentaram melhores resultados para o indicador de inovação e
aperfeiçoamento foram aqueles conduzidos pelas Federações das Indústrias dos
Estados do Goiás (FIEG) e do Rio Grande do Norte (FIERN), ambas com índices
médios de 100% de aperfeiçoamento para as empresas que participaram de projetos
com avaliação do indicador.
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Gráfico 11 - Empresas que Aperfeiçoaram ou Inovaram em Projetos Competitividade por UF
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Projetos Dinamiza apresentaram resultado médio inferior (73%) do que os projetos de
Competitividade (82%) para o indicador de aperfeiçoamento.
Gráfico 12 - Empresas que Aperfeiçoaram ou Inovaram por Tipo de Projeto e por UF
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PR

Em termos setoriais, destacam-se plástico, reparação de veículos, máquinas e
equipamentos, madeira e móveis, e projetos multisetoriais de 4ª chamada. Todos
com média de 100% de empresas realizaram aprimoramentos de produtos, serviços
ou processos nestes projetos.
Gráfico 13 - Empresas que Aperfeiçoaram ou Inovaram em Projetos Competitividade por Setor Industrial
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5.6

REDUZIR

CUSTOS

EMPRESAS

DE

PRODUÇÃO

ATENDIDAS

EM

PELOS

20%

DAS

PROJETOS

COMPETITIVIDADE

Os resultados apurados apontam que

22%

das empresas atendidas por projetos

do tipo Competitividade relataram redução de custos de produção.
A meta foi superada em

10%.

Nesta análise foram consideradas todas as 389 empresas participantes nos 27
projetos do tipo Competitividade (27% do total) que mensuraram resultados
finalísticos de redução de custos.
Foram considerados como redução de custos os seguintes indicadores: custos de
produção, custos operacionais e consumo de energia elétrica (lista completa de
projetos e indicadores no Anexo 5).
A redução média global de custos alcançada foi de

34%.

Considerando-se apenas os 16 projetos de 1ª a 3ª chamadas, percebe-se uma média
na redução de custos de 34%, superior à média global. Entretanto, o montante de
empresas que reduziram custos é ligeiramente inferior, em 20%.
Foram 11 os projetos de 4ª chamada que mensuraram redução de custos. Apesar do
desempenho menos significativo em termos de resultado médio verificado, o qual
foi de redução de 13%, verificou-se que 85% das empresas atendidas por estes
projetos relataram redução de custos.
Os projetos conduzidos pela Federação das Indústrias do Estados de Santa Catarina
(FIESC) e pelo Instituto Euvaldo Lodia de Minas Gerais (IEL-MG) obtiveram os
melhores resultados, com reduções médias de custos de 60% e de 47%,
respectivamente.
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Gráfico 14 - Redução de Custos em Projetos Competitividade por UF
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A maior redução (95%) foi verificada no indicador de custo de produção unitário,
registrado pelo projeto do Setor de têxtil e confecção da região do extremo oeste de
Santa Catarina (nº 55). De modo agregado, o setor de construção civil une-se ao têxtil
como os de melhores resultados, apresentando reduções de custos superiores a
45%.
Gráfico 15 - Redução de Custos em Projetos Competitividade por Setor Industrial
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6

STATUS DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS

Por meio de 4 chamadas de projetos, a 5ª edição do PROCOMPI chegou a contar com
151 propostas de projetos estaduais aprovadas para execução. Destas, 128 foram
executados e concluídas.
Gráfico 16 - Número de Projetos por Status de Execução e Chamada
49

50

46

40
30
20

20
14

13

10
0

3

3

2

Cancelado Encerrado Cancelado Encerrado Cancelado Encerrado Cancelado Encerrado
1ª Chamada

2ª Chamada

3ª Chamada

4ª Chamada

Os projetos encerrados concentraram em maior número na primeira e terceira
chamadas de projetos, as quais englobam 74% do total de projetos executados.
Gráfico 17 - Número de Projetos Concluídos por Chamada
4ª Chamada
10.2%

13
49

3ª Chamada
35.9%

1ª Chamada
38.3%

46

20
2ª Chamada
15.6%

37 | PROCOMPI | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINAL

Os projetos foram divididos em dois tipos (Competitividade e Dinamiza), de acordo
com suas propostas, objetivos e particularidades de execução e público-alvo. Os
projetos Competitividade corresponderam a grande maioria, representando 77% do
total de projetos.
Gráfico 18 - Número de Projetos por Status de Execução e Tipo
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Em relação à distribuição geográfica da execução dos projetos, 22 Unidades da
Federação implementaram projetos por meio das Federações da Indústria Estaduais.
Ceará, Minas Gerais e Rio Grande do Norte foram os estados com maior
concentração de projetos executados, representando conjuntamente 31% do total.
Gráfico 19 - Número de Projetos por Status de Execução e UF
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Em 5 Unidades da federação (AM, DF, ES, PA e RR), apenas projetos do tipo Dinamiza
foram executados. Por outro lado, 4 UFs (AL, CE, MA e RO) apenas executaram
projetos Competitividade. As 16 demais UFs apresentaram projetos de ambos os
tipos.
Gráfico 20 - Número de Projetos por Tipo e UF
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Em relação à representatividade setorial, os setores de alimentos e bebidas e têxtil,
confecções e acessórios foram os mais representativos. Juntos, representaram 37%
do montante de projetos executados.
Gráfico 21 - Número de Projetos por Status de Execução e Setor Industrial
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1

6.1

PRIMEIRA CHAMADA DE PROJETOS

O gráfico abaixo mostra, para a primeira chamada, a distribuição de projetos por
Unidade da Federação e status de execução.
Gráfico 22 - Número de Projetos por Status de Execução e UF para os Projetos de Primeira Chamada
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O tempo médio de execução dos projetos de primeira chamada foi de 29 meses,
medido em termos de meses corridos desde a data de início até a data de término,
validadas por meio dos relatórios de encerramento.
Foram validados 155 resultados finalísticos para os 49 projetos de primeira chamada
encerrados (média de 3,4 resultados por projeto);
Destes resultados, 114 alcançaram ou superaram as metas estabelecidas (73% de
metas atingidas).
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6.2

SEGUNDA CHAMADA DE PROJETOS

O gráfico abaixo mostra, para a segunda chamada, a distribuição de projetos por
Unidade da Federação e status de execução.
Gráfico 23 - Número de Projetos por Status de Execução e UF para os Projetos de Segunda Chamada
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O tempo médio de execução dos projetos da segunda chamada foi de 21 meses,
medido em termos de meses corridos desde a data de início até a data de término,
validadas por meio dos relatórios de encerramento.
Foram validados 57 resultados finalísticos para os 20 projetos de segunda chamada
encerrados (média de 2,9 resultados por projeto);
Destes resultados, 45 alcançaram ou superaram as metas estabelecidas (79% de
metas atingidas).
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6.3

TERCEIRA CHAMADA DE PROJETOS

O gráfico abaixo mostra, para a terceira chamada, a distribuição de projetos por
Unidade da Federação e status de execução.
Gráfico 24 - Número de Projetos por Status de Execução e UF para os Projetos de Terceira Chamada
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O tempo médio de execução dos projetos de terceira chamada foi de 14 meses,
medido em termos de meses corridos desde a data de início até a data de término,
validadas por meio dos relatórios de encerramento.
Foram validados 117 resultados finalísticos para os 46 projetos de terceira chamada
encerrados (média de 2,5 resultados por projeto);
Destes resultados, 96 alcançaram ou superaram as metas estabelecidas (82% de
metas atingidas).
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6.4

QUARTA CHAMADA DE PROJETOS

O gráfico abaixo mostra, para a quarta chamada, a distribuição de projetos por
Unidade da Federação e status de execução.
Gráfico 25 - Número de Projetos por Status de Execução e UF para os Projetos de Quarta Chamada
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O tempo médio de execução dos projetos da quarta chamada foi de 2 meses, medido
em termos de meses corridos desde a data de início até a data de término, validadas
por meio dos relatórios de encerramento.
Foram validados 34 resultados finalísticos para os 13 projetos de quarta chamada
encerrados (média de 2,6 resultados por projeto);
Destes resultados, 21 alcançaram ou superaram as metas estabelecidas (62% de
metas atingidas).
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7

STATUS

DE

EXECUÇÃO

DAS

AÇÕES

FINALÍSTICAS

De modo a tornar possível a mensuração das metas do Convênio sobre ações de
meio ambiente e inovação, foram criadas 6 categorias de temas para as ações
finalísticas implementadas pelos projetos executados.

Ações de Meio Ambiente
Ações que envolviam atividades cujos temas tratassem diretamente de questões
ambientais ou de sustentabilidade receberam prioridade para a categoria de "ações
de meio ambiente". Igual prioridade foi dada àquelas ações com objetivo principal
relacionado à redução de desperdícios de matérias-primas ou de redução na
geração de resíduos.

exemplos:

palestras de conscientização sobre o mau uso dos recursos
comuns em ambiente de trabalho;
campanhas publicitárias com foco na disseminação de boas
práticas de atuação sustentável pelas empresas participantes
locais;
consultorias para otimização de matriz energética com vistas à
redução de consumo de energia elétrica;
capacitações para adequação a normas ambientais;
otimização do processo produtivo com vistas à redução do
desperdício de matérias-primas naturais e reaproveitamento
dos descartes em novos processos produtivos, etc.

Ações de Inovação
Ações que envolviam atividades cujos temas tratassem diretamente de inovação,
progresso tecnológico ou criação e aperfeiçoamento de produtos, serviços e
processos, receberam prioridade para a categoria de "ações de inovação".

exemplos:

capacitações com a temática inovação;
palestras sobre indústria 4.0;
oficinas de design thinking;
workshops para estimular criatividade;
consultorias para adoção de novas técnicas e instrumentos que
aprimorem aspectos técnicos do processo produtivo das
empresas;
visitas a feiras e exposições com objetivo de atualização quanto
às tendências setoriais etc.
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Ações de Mercado
Ações de mercado correspondem às atividades realizadas com objetivos de
conhecimento, prospecção ou ampliação de mercados de atuação, assim como
aquelas relacionadas ao desenvolvimento e visibilidade das marcas e fortalecimento
de relacionamento com clientes correntes e potenciais.

exemplos:

treinamentos sobre prospecção e fidelização de clientes;
estudos de mercado;
elaboração de material promocional;
consultorias de branding;
oficinas de marketing digital e e-commerce;
participação em feiras com vistas à realização de negócios etc.

Ações de Associativismo
As ações categorizadas como de associativismo foram aquelas que objetivavam
prioritariamente fortalecer o vínculo entre as empresas participantes, tanto
internamente quanto com demais instituições e atores de relevância em seus
setores de atuação.

exemplos:

ações de sensibilização quando o tema foi de interesse mútuo
das empresas participantes;
visitas às empresas de renome nos setores de atuação para
familiarização e geração de potenciais contatos e parcerias;
atividades de fortalecimento da participação sindical etc.

Ações de Crédito
Ações na categoria crédito apresentavam o objetivo central de levar conhecimento
sobre o tema às empresas, bem como facilitar o acesso delas às potenciais linhas de
crédito.

exemplos:

realização de eventos como workshops, seminários e palestras
com a participação das principais instituições de fomento ao
setor produtivo, com vistas à discussão das principais linhas de
crédito disponíveis.

Ações de Gestão
A categoria gestão é a mais ampla, englobando todas as ações relacionadas à gestão
empresarial, em seus mais diversos aspectos, cujo caráter particular não possibilitou
caracterizá-las em nenhuma das demais categorias.
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exemplos:

palestras de liderança;
workshops de capacitação para colaboradores;
cursos sobre gestão financeira;
consultorias com objetivo à otimização de processos
administrativos;
capacitações sobre temas jurídicos de relevância ao setor de
atuação etc.

Gráfico 26 - Porcentagem de Ações por Tema e Tipo de Projeto
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A distribuição das empresas participantes segue a classificação de ações por tema. A
grande maioria das empresas beneficiárias (86%) participou de ações com tema de
gestão, a categoria mais expressiva, que representa 50% das ações implementadas
pelos projetos PROCOMPI.
Gráfico 27 - Porcentagem de Empresas Participantes em Ações Finalísticas por Tema e por Tipo de Projeto
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Em média, cada projeto executado contou com 5 ações finalísticas. Os estados do
Ceará e do Pará apresentaram os projetos com maior média de ações finalísticas
(aproximadamente 9), número 80% superior à média do Programa.
Gráfico 28 - Número Médio de Ações Finalísticas por Projeto e por UF
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Os projetos de setores de pirotecnia e eletroeletrônico foram os com maior
implementação média de ações finalísticas, alcançando marca 100% superior à
média global.

Gráfico 29 - Número Médio de Ações Finalísticas por Projeto e por Setor Industrial
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8

RESULTADOS FINALÍSTICOS

Concluídas as análises dos relatórios de encerramento, foram validados 363
resultados finalísticos para os 128 projetos (média de 2,8 resultados por projeto).
Dos 363 resultados validados, 273 alcançaram ou superaram as metas estabelecidas
(75% de metas atingidas).
Ao todo, 45 indicadores distintos foram mensurados pelos projetos executados,
conforme descrito na lista abaixo:

Indicadores Mensurados
Indicador

Número de
Projetos

Número de
Empresas

Resultado
Médio

PRODUTIVIDADE

88

1.525

24%

EMPRESAS COM PRODUTOS,
SERVIÇOS OU PROCESSOS
NOVOS OU APERFEIÇOADOS

62

1.042

80%

VOLUME DE NEGÓCIOS
GERADOS

37

752

28%

CUSTO DE PRODUÇÃO

25

360

27%

FATURAMENTO BRUTO

24

413

14%

EMPRESAS COM PRÁTICAS
SUSTENTÁVEIS

16

286

75%

VOLUME DE DESPERDÍCIO

15

244

21%

EMPRESAS CAPACITADAS

9

180

92%

LUCRATIVIDADE

9

175

20%

CARTEIRA DE CLIENTES

9

146

87%

PESSOAS OCUPADAS

8

150

2%

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
CAPACITADOS

5

100

843%

PRAZO DE ENTREGA DE
PRODUTOS E SERVIÇOS

5

80

52%
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Número de
Projetos

Número de
Empresas

Resultado
Médio

NÚMERO DE EMPRESAS
ASSOCIADAS AO SINDICATO

3

52

42%

PESSOAS CAPACITADAS

3

58

100%

AUMENTO DO
ASSOCIATIVISMO

3

61

21%

EMPRESAS QUE ATINGIRAM O
PADRÃO DE QUALIDADE

3

70

78%

EMPRESAS COM BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
IMPLEMENTADAS

3

76

100%

INOVAÇÃO DE PROCESSOS

3

51

100%

ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS LEGAIS

3

58

95%

AUMENTO DA MÃO DE OBRA
QUALIFICADA

2

40

13%

EMPRESAS PREPARADAS
PARA A CERTIFICAÇÃO

2

31

76%

EMPRESAS EM AÇÕES DE
NEGÓCIOS

2

56

86%

EMPRESAS CERTIFICADAS

2

27

45%

MELHORIA DE
CONFORMIDADE

2

48

87%

CUSTOS OPERACIONAIS

1

17

9%

CUSTOS DE ENERGIA

1

16

18%

ÍNDICE DE RETRABALHO

1

20

62%

EMPRESAS COM CONTROLES
GERENCIAIS
IMPLEMENTADOS

1

17

66%

1

21

16%

Indicador

CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA
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Número de
Projetos

Número de
Empresas

Resultado
Médio

CAPACITAÇÃO INTERNA

1

25

40%

HORAS DE CAPACITAÇÃO

1

25

6200%

EFICIÊNCIA COMERCIAL

1

20

51%

PRÁTICAS CONJUNTAS

1

16

300%

QUALIDADE PERCEBIDA DO
PRODUTO

1

15

20%

ESTUDO REALIZADO

1

22

100%

PROJETOS DE INOVAÇÃO
ELABORADOS

1

12

300%

MIX DE PRODUTOS

1

20

15%

RESULTADO OPERACIONAL
LÍQUIDO

1

20

19%

Nº MÉDIO DE VEÍCULOS
ATENDIDOS POR MÊS

1

25

9%

TEMPO DE ENTREGA DO
PRINCIPAL PRODUTO/SERVIÇO
FORNECIDO

1

25

12%

NOVOS PROCESSOS DE GESTÃO
COMERCIAL

1

15

13%

NOVOS PROCESSOS DE GESTÃO
DE EQUIPE

1

15

17%

FORTALECIMENTO DA
GOVERNANÇA

1

30

41%

GERAÇÃO DE RESÍDUOS

1

25

84%

Indicador

Total de 45 resultados

Atenciosamente,
João Emílio Gonçalves
Gerente Executivo de Política Industrial
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9

ANEXOS

9.1

ANEXO

1

-

PROJETOS

COM

INDICADOR

PRODUTIVIDADE

ID do
Projeto

UF

Nome do Projeto

Resultado

1

AC

ALAVANCAR A COMPETITIVIDADE DOS
PEQUENOS NEGÓCIOS DE ALIMENTOS E
BEBIDAS NO ACRE

34%

3

AC

ELEVAR A COMPETITIVIDADE DAS
EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM
RIO BRANCO-AC

31%

4

AL

FORTALECER A INDÚSTRIA CERÂMICA
NAS REGIÕES DO LITORAL NORTE E
AGRESTE ALAGOANO, NO ÂMBITO
DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

5

AL

DESENVOLVIMENTO DO SETOR GRÁFICO
DE MACEIÓ E ENTORNO E AGRESTE
ALAGOANO

8

BA

QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
EMPRESARIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL

18%

10

CE

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE
POLPA DE FRUTAS E ALIMENTOS
NATURAIS DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

24%

11

CE

PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DAS
INDÚSTRIAS DE CALÇADOS E
ACESSÓRIOS DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA - RMF

-2%

12

CE

DESENVOLVIMENTO DO SETOR METAL
MECÂNICO DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA - RMF

8%

13

CE

SETORIAL DE COSMÉTICOS E
SANEANTES DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA - RMF

10%

17%

34%
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DE

ID do
Projeto

UF

Nome do Projeto

Resultado

14

CE

FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS DE
RECICLAGEM DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

-4%

16

DF

PROCOMPI 2016 - PESQUISA E
INOVAÇÃO PARA AUMENTO DA
COMPETITIVIDADE DAS ME E EPP DA
INDÚSTRIA DA INFORMAÇÃO DO DF

16%

17

DF

PROCOMPI 2016 - COMPETITIVIDADE
PARA A MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE DO SETOR DE
VESTUÁRIO DO DF

10%

22

MG

REFORÇO DA COMPETITIVIDADE NO
SETOR METALMECÂNICO EM ITAJUBÁ

58%

23

MG

FORTALECIMENTO DA
COMPETITIVIDADE E DIVERSIFICAÇÃO DE
MERCADO DO SETOR METALMECÂNICO
NA REGIÃODO VALE DO AÇO

20%

24

MG

REFORÇO DA COMPETITIVIDADE NO
SETOR DE PIROTECNIA NA REGIÃO
CENTRO OESTE (SANTO ANTÔNIO DO
MONTE E REGIÃO)

99%

25

MG

REFORÇO DE COMPETITIVIDADE NO
SETOR DE ELETROELETRÔNICO COM
APLICAÇÕES PARA INTERNET DAS
COISAS NA REGIÃO DE SANTA RITA DO
SAPUCAÍ

35%

28

PA

PROMOÇÃO DA MELHORIA DOS
PROCESSOS PRODUTIVOS E AUMENTO
DA COMPETITIVIDADE DAS INDÚSTRIAS
DO SETOR DE CONFECÇÕES DA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELÉM

53%

31

PR

CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL PARA
GESTORES DAS INDÚSTRIAS DE
PANIFICAÇÃO

15%

35

PR

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
EMPRESARIAIS

3%
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ID do
Projeto

UF

Nome do Projeto

Resultado

39

RJ

FASHION BOOST | PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS DE
MODA

5%

40

RN

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE ÁGUA
MINERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

55%

41

RN

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE
POLPAS, SUCOS DE FRUTAS E ÁGUA DE
COCO DO RIO GRANDE DO NORTE

-20%

42

RN

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DA
CERÂMICA VERMELHA DO RIO GRANDE
DO NORTE

-1%

44

RN

DESENVOLVIMENTO DO SETOR
GRÁFICO DO RIO GRANDE DO NORTE

-7%

45

RO

AÇÕES COLETIVAS DE APOIO À
INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES DO ESTADO
DE RONDÔNIA

34%

46

RO

AÇÕES COLETIVAS DE APOIO À
INDÚSTRIA CERÂMICA DO ESTADO DE
RONDÔNIA

8%

53

SC

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS
DO SETOR DA MADEIRA E DO
MOBILIÁRIO DA AMUREL DE SANTA
CATARINA

52%

54

SC

DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL
EXPORTADOR DA INDÚSTRIA
METALMECÂNICA DO VALE DO ITAJAÍ

42%

55

SC

CONFECÇÃO DA REGIÃO DO EXTREMO
DE SANTA CATARINA

23%

56

SC

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS
DO SETOR TÊXTIL E CONFECÇÃO DA
REGIÃO DA SERRA CATARINENSE

39%

57

SC

FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES E MODA DA REGIÃO
NORTE DE SANTA CATARINA

98%

61

TO

DESIGN PARA O SETOR MOVELEIRO DO
TOCANTINS COMPETIR

51%
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ID do
Projeto

UF

63

TO

FORTALECIMENTO DO SETOR DE MODA
DO TOCANTINS

85%

64

AM

CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA INDÚSTRIA
DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS EM MANAUS

67%

65

BA

QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL APLICADA AO
SEGMENTO DE ARTEFATOS DE COURO

68

CE

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE
CERÂMICA VERMELHA DE CANINDÉ E DA
REGIÃO NORTE

11%

69

CE

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE
PANELAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE
ALUMÍNIOS DA REGIÃO DO CARIRI

8%

70

CE

PROMOÇÃO DA MELHORIA DA
COMPETITIVIDADE DAS INDÚSTRIAS DOS
SEGMENTOS DE MÓVEIS E SERRARIAS DE
FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA DE
FORTALEZA

10%

Nome do Projeto

Resultado

0%

71

GO

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS
INDÚSTRIAS DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO
ESTADO DE GOIÁS

18%

72

MA

GRÁFICAS GRANDE SÃO LUÍS

11%

76

MT

FORTALECIMENTO DO SEGMENTO DE
REPARAÇÃO AUTOMOTIVA DE MATO GROSSO

34%

78

MT

FORMAÇÃO DE NÚCLEO SETORIAL DAS
INDÚSTRIAS GRÁFICAS DO POLO TANGARÁ
DA SERRA

11%

79

PR

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
EMPRESARIAIS

17%

80

RJ

PROJETO DE GESTÃO, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO NAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS A
BASE DE CONCRETO

43%

81

RJ

CONSTRUÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO
DO SELO DE QUALIDADE DA ÁGUA MINERAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

9%
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ID do
Projeto

UF

87

AC

ELEVAR A COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA
GRÁFICA NO ACRE

32%

88

AC

ELEVAR A COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA
DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA NO ACRE

24%

90

AL

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DE
CERÂMICA NAS REGIÕES DA ZONA DA MATA
E AGRESTE ALAGOANO, COM
FOCA NA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E
GESTÃO AMBIENTAL

8%

91

AL

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO
SETOR GRÁFICO DE MACEIÓ E ENTORNO E
AGRESTE ALAGOANO

61%

94

CE

DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO DE
COSMÉTICOS E SANEANTES DE
FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA

49%

95

CE

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE
SORVETES DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

23%

96

DF

PROCOMPI TIC

17%

97

GO

PROJETO AUMENTO DA QUALIDADE
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS DAS INDÚSTRIAS DE
REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

99

MA

OFICINAS MECÂNICAS E DE FUNILARIA
E PINTURA DE SÃO LUÍS

10%

100

MG

DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE
CACHAÇA NA REGIÃO CENTRO-SUL DE
MINAS GERAIS

15%

102

MG

MELHORIA DE PROCESSO PRODUTIVO
PARA INDÚSTRIA DO SETOR
METALMECÂNICO EM PATOS DE MINAS

26%

105

RJ

PANIFICAÇÃO COMPETITIVA DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

-2%

Nome do Projeto

Resultado

4%
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ID do
Projeto

UF

106

RJ

LEAN – MAIS PRODUTIVIDADE E
MELHORIA DE PROCESSOS NAS
INDÚSTRIAS DE PRODUTOS A BASE DE
CONCRETO

19%

112

SC

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS DO
SETOR ELETROMETALMECÂNICO DA
SERRA CATARINENSE

19%

113

TO

DESENVOLVIMENTO DA CADEIA
PRODUTIVA DA CERÂMICA VERMELHA DO
TOCANTINS

75%

114

BA

QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL APLICADA
AO SEGMENTO DE ARTEFATOS DE COURO

51%

116

CE

IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORES
PRÁTICAS DE GESTÃO PARA
DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO DE
ENERGIA DE FORTALEZA E DA REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

15%

117

CE

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS
GRÁFICAS DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

17%

118

CE

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS
INDÚSTRIAS DE PLÁSTICO DE FORTALEZA
E REGIÃO METROPOLITANA DE
FORTALEZA

21%

119

DF

PROCOMPI ALIMENTOS E BEBIDAS DO
DISTRITO FEDERAL

51%

120

GO

PROJETO AUMENTO DA
COMPETITIVIDADE DAS INDÚSTRIAS DE
PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE GOIÂNIA

13%

122

MG

OFICINA LEGAL MG

28%

123

MG

DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA
REGIÃO CENTRAL DE MINAS GERAIS

Nome do Projeto

Resultado

5%
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ID do
Projeto

UF

Nome do Projeto

Resultado

124

MT

FORTALECIMENTO DO SEGMENTO DO
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS DE MATO
GROSSO

18%

128

RJ

COLAB MODA RIO - PROGRAMA DE
NEGÓCIOS DE MODA

130

RS

PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO DA
INDÚSTRIA DA CERÂMICA VERMELHA

17%

131

SC

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS DO
SETOR ELETROMETALMECÂNICO DO ALTO
VALE DO ITAJAÍ

17%

132

TO

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DA
ALIMENTAÇÃO DO TOCANTINS

17%

133

TO

FORTALECIMENTO DA REPARAÇÃO
AUTOMOTIVA DA REGIÃO CENTRAL DO
TOCANTINS

76%

134

RN

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE BONELARIA
DO SERIDÓ POTIGUAR

-3%

136

GO

PROCOMPI LEAN SETOR DA MODA

137

GO

PROCOMPI IMPLANTAÇÃO LEAN
MANUFACTURING SETOR REPARAÇÃO DE
VEÍCULOS

138

PB

APL DA INDUSTRIA DE CACHAÇA DE
ALAMBIQUE DA PARAÍBA

22%

139

RN

PROCOMPI LEAN ALIMENTOS E
BEBIDAS GRANDE NATAL

33%

140

PB

APL DA INDUSTRIA DE CALÇADOS DE
CAMPINA GRANDE

13%

141

AL

PROCOMPI JOIAS, BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS

21%

142

GO

PROCOMPI LEAN SETOR GRÁFICO

143

PB

APL DE CONFECÇÃO E VESTUÁRIO DAS
CIDADES DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA

24%

144

GO

PROCOMPI LEAN SETOR QUÍMICO

21%

0%

-28%
4%

-22%
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ID do
Projeto

UF

Nome do Projeto

Resultado

146

RN

PROCOMPI LEAN MULTISETORIALALIMENTOS, METALMECÂNICO E
CONSTRUÇÃO

74%

147

GO

PROCOMPI LEAN SETOR DE PLÁSTICO

150

PB

APL DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA NA
REGIÃO DE CAMPINA GRANDE

23%

151

RS

PROCOMPI - LEAN MANUFACTURING PARA O
SETOR DE MÁQUINAS

21%

Total de 88 Projetos

9.2

ANEXO

2

-18%

Média de 24%

-

PROJETOS

COMPETITIVIDADE

COM

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

ID do
Projeto

UF

4

AL

FORTALECER A INDÚSTRIA CERÂMICA
NAS REGIÕES DO LITORAL NORTE E
AGRESTE ALAGOANO, NO ÂMBITO DA
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

REALIZAR CONSULTORIA
TÉCNICA EM
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

5

AL

DESENVOLVIMENTO DO SETOR
GRÁFICO DE MACEIÓ E ENTORNO E
AGRESTE ALAGOANO

CONSULTORIA DE LEAN
MANUFACTURING

6

AL

DESENVOLVIMENTO DAS PEQUENAS
INDÚSTRIAS DE FARDAMENTO DA
REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ E
AGRESTE ALAGOANO

CONSULTORIA DE
RESÍDUOS

Nome do Projeto

Nome da Ação

58 | PROCOMPI | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINAL

ID do
Projeto

UF

10

CE

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE
POLPA DE FRUTAS E ALIMENTOS
NATURAIS DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

CONSULTORIA EM GESTÃO
DA PRODUÇÃO - LEAN
MANUFACTURING

10

CE

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE
POLPA DE FRUTAS E ALIMENTOS
NATURAIS DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

PALESTRA
COMPETITIVIDADE E
SUSTENTABILIDADE

12

CE

DESENVOLVIMENTO DO SETOR METAL
MECÂNICO DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA RMF

CONSULTORIA EM
SUSTENTABILIDADE

13

CE

SETORIAL DE COSMÉTICOS E
SANEANTES DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA - RMF

CONSULTORIA EM BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
- BFP

14

CE

FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS DE
RECICLAGEM DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

CONSULTORIA EM
SUSTENTABILIDADE

25

MG REFORÇO DE COMPETITIVIDADE NO
SETOR DE ELETROELETRÔNICO COM
APLICAÇÕES PARA INTERNET DAS COISAS
NA REGIÃO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

WORKSHOP:
OPORTUNIDADES DO
MERCADO DE ENERGIAS
WORKSHOP: ENERGIA
EÓLICA

35

PR

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
EMPRESARIAIS

GESTÃO DA PRODUÇÃO

43

RN

DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE
RECICLAGEM E DESCARTÁVEIS DA
GRANDE NATAL

CONSULTORIA EM
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

44

RN

DESENVOLVIMENTO DO SETOR GRÁFICO
DO RIO GRANDE DO NORTE

CONSULTORIA
MAPEAMENTO E
DESTINAÇÃO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS

46

RO

AÇÕES COLETIVAS DE APOIO À
INDÚSTRIA CERÂMICA DO ESTADO DE
RONDÔNIA

GESTÃO AMBIENTAL E
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

49

RS

CONSTRUÇÃO CIVIL: UM OLHAR PARA O
FUTURO

CAPACITAÇÃO EM
GESTÃO SUSTENTÁVEL

Nome do Projeto

Nome da Ação
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ID do
Projeto

UF

53

SC

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS DO
SETOR DA MADEIRA E DO MOBILIÁRIO DA
AMUREL DE SANTA CATARINA

CAPACITAÇÃO E
CONSULTORIA EM
GESTÃO DO PROCESSO
PRODUTIVO

56

SC

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS DO
SETOR TÊXTIL E CONFECÇÃO DA REGIÃO
DA SERRA CATARINENSE

CAPACITAÇÃO E
CONSULTORIA EM
GESTÃO DO PROCESSO
PRODUTIVO

57

SC

FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES E MODA DA REGIÃO NORTE
DE SANTA CATARINA

CAPACITAÇÃO E
CONSULTORIA EM
GESTÃO DO PROCESSO
PRODUTIVO

68

CE

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE
CERÂMICA VERMELHA DE CANINDÉ E DA
REGIÃO NORTE

CONSULTORIA EM
EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

68

CE

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE
CERÂMICA VERMELHA DE CANINDÉ E DA
REGIÃO NORTE

CAPACITAÇÃO EM
GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS E
MEIO AMBIENTE

69

CE

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE
PANELAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE
ALUMÍNIOS DA REGIÃO DO CARIRI

CONSULTORIA
GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS

69

CE

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE
PANELAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE
ALUMÍNIOS DA REGIÃO DO CARIRI

RODADA DA
SUSTENTABILIDADE

70

CE

PROMOÇÃO DA MELHORIA DA
COMPETITIVIDADE DAS INDÚSTRIAS DOS
SEGMENTOS DE MÓVEIS E SERRARIAS DE
FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA
DE FORTALEZA

PALESTRA
COMPETITIVIDADE E
SUSTENTABILIDADE

75

MG

REFORÇO DA COMPETITIVIDADE SETOR
CERÂMICA VERMELHA DE
IGARATINGA/MG E REGIÃO

ANÁLISE ENERGÉTICA

79

PR

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
EMPRESARIAIS

MISSÃO TÉCNICA

Nome do Projeto

Nome da Ação
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ID do
Projeto

UF

80

RJ

PROJETO DE GESTÃO, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO NAS INDÚSTRIAS DE
PRODUTOS A BASE DE CONCRETO

CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA
PRODUÇÃO DO
CONCRETO

88

AC

ELEVAR A COMPETITIVIDADE DA
INDÚSTRIA DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
NO ACRE

CONSULTORIA NA
GESTÃO DA PRODUÇÃO

90

AL

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DE
CERÂMICA NAS REGIÕES DA ZONA DA
MATA E AGRESTE ALAGOANO, COM
FOCA NA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E
GESTÃO AMBIENTAL

CONSULTORIA TÉCNICA
EM LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

91

AL

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO
SETOR GRÁFICO DE MACEIÓ E ENTORNO
E AGRESTE ALAGOANO

CONSULTORIA
TECNOLÓGICA (LEAN
MANUFACTURING)

92

AL

DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E
PEQUENAS INDÚSTRIAS DE JOIAS,
BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS DO MUNICÍPIO
DE MACEIÓ

METODOLOGIA LEAN
MANUFACTURING

93

CE

IMPLEMENTAÇÃO DA CULTURA DIGITAL
PARA DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO
DA MODA DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

PALESTRA
COMPETITIVIDADE E
SUSTENTABILIDADE

94

CE

DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO DE
COSMÉTICOS E SANEANTES DE
FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA

PALESTRA
COMPETITIVIDADE E
SUSTENTABILIDADE

95

CE

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE
SORVETES DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

PALESTRA
COMPETITIVIDADE E
SUSTENTABILIDADE

99

MA

OFICINAS MECÂNICAS E DE FUNILARIA E
PINTURA DE SÃO LUÍS

CURSO GESTÃO
AMBIENTAL E
QUALIDADE

116

CE

MPLEMENTAÇÃO DE MELHORES
PRÁTICAS DE GESTÃO PARA
DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO DE
ENERGIA DE FORTALEZA E DA REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

PALESTRA
COMPETITIVIDADE E
SUSTENTABILIDADE

Nome do Projeto

Nome da Ação
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ID do
Projeto

UF

117

CE

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS
GRÁFICAS DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

118

CE

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS PALESTRA
INDÚSTRIAS DE PLÁSTICO DE FORTALEZA E COMPETITIVIDADE E
REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA
SUSTENTABILIDADE

122

MG

OFICINA LEGAL MG

Nome da Ação

Nome do Projeto

EXPORECICLA
CONSULTORIA
AMBIENTAL

Total de 34 Projetos

9.3

PALESTRA
COMPETITIVIDADE E
SUSTENTABILIDADE

Total de 40 ações de meio ambiente

ANEXO

3

-

PROJETOS

COMPETITIVIDADE

COM

AÇÕES DE INOVAÇÃO

ID do
Projeto

UF

1

AC

ALAVANCAR A COMPETITIVIDADE
DOS PEQUENOS NEGÓCIOS DE
ALIMENTOS E BEBIDAS NO ACRE

ACESSO À INOVAÇÃO E À
TECNOLOGIA

2

AC

FORTALECENDO A COMPETITIVIDADE
DA INDÚSTRIA MOVELEIRA ACREANA

CONSULTORIA NA
GESTÃO DA PRODUÇÃO
COM FOCO EM DESIGN

4

AL

FORTALECER A INDÚSTRIA CERÂMICA
NAS REGIÕES DO LITORAL NORTE E
AGRESTE ALAGOANO, NO ÂMBITO DA
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

CONSULTORIA EM
PROCESSO
PRODUTIVO E CHÃO DE
FÁBRICA

5

AL

DESENVOLVIMENTO DO SETOR
GRÁFICO DE MACEIÓ E ENTORNO E
AGRESTE ALAGOANO

PALESTRA INDÚSTRIA
4.0

Nome do Projeto

Nome da Ação
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ID do
Projeto

UF

Nome do Projeto

Nome da Ação

6

AL

DESENVOLVIMENTO DAS PEQUENAS
INDÚSTRIAS DE FARDAMENTO DA
REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ E
AGRESTE ALAGOANO

CURSO DE GESTÃO DA
INOVAÇÃO

8

BA

QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
EMPRESARIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TREINAMENTO EM
GESTÃO DA INOVAÇÃO

9

BA

QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
PALESTRA INDÚSTRIA
EMPRESARIAL DA CADEIA DE ALIMENTOS 4.0
E BEBIDAS DO SUL DA BAHIA

10

CE

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE
POLPA DE FRUTAS E ALIMENTOS
NATURAIS DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

CONSULTORIA EM
SEGURANÇA
ALIMENTAR

11

CE

PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DAS
INDÚSTRIAS DE CALÇADOS E
ACESSÓRIOS DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA - RMF

CONSULTORIA EM
GESTÃO DA INOVAÇÃO
MODELAGEM DE
CALÇADOS

13

CE

SETORIAL DE COSMÉTICOS E
SANEANTES DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA - RMF

CONSULTORIA CRIAÇÃO
DE SITE E-COMMERCE

14

CE

FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS DE
RECICLAGEM DE FORTALEZA E RM

CONSULTORIA EM
LOGÍSTICA

22

MG

REFORÇO DA COMPETITIVIDADE NO
SETOR METALMECÂNICO EM ITAJUBÁ

CONSULTORIA DE
PRODUTIVIDADE METODOLOGIA LEAN

23

MG

FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE
E DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADO DO
SETOR METALMECÂNICO NA REGIÃO
DO VALE DO AÇO

PROGRAMA SEBRAETEC
- INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA

25

MG

REFORÇO DE COMPETITIVIDADE NO
SETOR DE ELETROELETRÔNICO INTERNET DAS COISAS NA REGIÃO DE
SANTA RITA DO SAPUCAÍ

WORKSHOP:
TENDÊNCIAS EM IOT

26

MG

FORTALECIMENTO DA CONSTRUÇÃO
CIVIL NA REGIÃO DO TRIÂNGULO
MINEIRO, POR MEIO DOS PILARES SOCIO
ECONÔMICO E AMBIENTAL.

PALESTRA COM TEMA:
"VISÃO E INOVAÇÃO DE
MERCADO DA
CONSTRUÇÃO CIVIL"
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ID do
Projeto

UF

Nome do Projeto

Nome da Ação

32

PR

AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA
CADEIA PRODUTIVA DA MADEIRA, NA
REGIÃO DO MÉDIO RIO TIBAGI

MISSÃO EMPRESARIAL
INTERNACIONAL

39

RJ

FASHION BOOST | PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS DE
MODA

CONSULTORIA DE
DESENVOLVIMENTO DE
PRODUTO

43

RN

DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE
RECICLAGEM E DESCARTÁVEIS DA
GRANDE NATAL

DESENVOLVIMENTO
DE APLICATIVO:
“RECICLE JÁ”

49

RS

CONSTRUÇÃO CIVIL: UM OLHAR PARA O
FUTURO

CAPACITAÇÃO EM
GESTÃO DA INOVAÇÃO

50

RS

CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL PARA O
SETOR DE CERÂMICA VERMELHA

CONSULTORIA
ADEQUAÇÃO DE
PROCESSOS E
PRODUTOS PARA
INOVAÇÃO

55

SC

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS
DO SETOR TÊXTIL E CONFECÇÃO DA
REGIÃO DO EXTREMO DE SANTA
CATARINA

CAPACITAÇÃO E
CONSULTORIA EM
GESTÃO EMPRESARIAL

56

SC

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS
DO SETOR TÊXTIL E CONFECÇÃO DA
REGIÃO DA SERRA CATARINENSE

CAPACITAÇÃO E
CONSULTORIA EM
GESTÃO DO PROCESSO
PRODUTIVO

57

SC

FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES E MODA DA REGIÃO
NORTE DE SANTA CATARINA

CAPACITAÇÃO E
CONSULTORIA EM
GESTÃO DO PROCESSO
PRODUTIVO

65

BA

QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL APLICADA
AO SEGMENTO DE ARTEFATOS DE
COURO

CONSULTORIAS E
WORKSHOPS EM
INFRAESTRUTURA
TECNOLÓGICA

67

BA

QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL DA CADEIA WORKSHOP GESTÃO DA
INOVAÇÃO
DE PAPEL E CELULOSE NO EXTREMO
SUL DA BAHIA
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ID do
Projeto

UF

Nome do Projeto

Nome da Ação

69

CE

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE CONSULTORIA PARA
PANELAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
PLANEJAMENTO
DE ALUMÍNIOS DA REGIÃO DO CARIRI
TECNOLÓGICO 2020

70

CE

PROMOÇÃO DA MELHORIA DA
COMPETITIVIDADE DAS INDÚSTRIAS
DOS SEGMENTOS DE MÓVEIS E
SERRARIAS DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

CAPACITAÇÃO EM
INOVAÇÃO
WORKSHOP EM
NANOTECNOLOGIA

80

RJ

PROJETO DE GESTÃO, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO NAS INDÚSTRIAS DE
PRODUTOS A BASE DE CONCRETO

OFICINA EM
TECNOLOGIA
PRODUÇÃO DO
CONCRETO

85

SE

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PARA
AMPLIAÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO
SETOR GRÁFICO DE SERGIPE

APERFEIÇOAMENTO DE
PRODUTOS, SERVIÇOS E
PROCESSOS

87

AC

ELEVAR A COMPETITIVIDADE DA
INDÚSTRIA GRÁFICA NO ACRE

PARTICIPAÇÃO EM
FEIRAS NACIONAIS

90

AL

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DE
CERÂMICA NAS REGIÕES DA ZONA DA
MATA E AGRESTE ALAGOANO, COM
FOCA NA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E
GESTÃO AMBIENTAL

CONSULTORIA TÉCNICA
EM DESENVOLVIMENTO
DE NOVOS PRODUTOS

92

AL

DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E
PEQUENAS INDÚSTRIAS DE JOIAS,
BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS DO
MUNICÍPIO DE MACEIÓ

CURSO DESIGN
THINKING

93

CE

IMPLEMENTAÇÃO DA CULTURA DIGITAL
PARA DESENVOLVIMENTO DO
SEGMENTO DA MODA DE FORTALEZA E
REGIÃO METROPOLITANA DE
FORTALEZA

PALESTRA INDÚSTRIA
4.0

94

CE

DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO DE
COSMÉTICOS E SANEANTES DE
FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA

CONSULTORIA EM
NANOTECNOLOGIA
E BIOTECNOLOGIA

94

CE

DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO DE
COSMÉTICOS E SANEANTES DE
FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA

PALESTRA INDÚSTRIA
4.0
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ID do
Projeto

UF

Nome do Projeto

Nome da Ação

95

CE

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE
SORVETES DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

PALESTRA INDÚSTRIA 4.0
II WORKSHOP EM
NANOTECNOLOGIA

112

SC

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS
DO SETOR ELETROMETALMECÂNICO DA
SERRA CATARINENSE

WORKSHOP DE
INOVAÇÃO

116

CE

IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORES
PRÁTICAS DE GESTÃO PARA
DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO DE
ENERGIA DE FORTALEZA E DA REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

PALESTRA DIGITALIZAÇÃO
E INDÚSTRIA 4.0

117

CE

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS
GRÁFICAS DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

PALESTRA DIGITALIZAÇÃO
E INDÚSTRIA 4.0

118

CE

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
DAS INDÚSTRIAS DE PLÁSTICO DE
FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA
DE FORTALEZA

PALESTRA DIGITALIZAÇÃO
E INDÚSTRIA 4.0

120

GO

PROJETO AUMENTO DA
COMPETITIVIDADE DAS INDÚSTRIAS
DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DA
REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

CONSULTORIA LEAN
MANUFACTURING

123

MG

DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA
REGIÃO CENTRAL DE MINAS GERAIS

CAPACITAÇÃO EM GESTÃO
DE TALENTOS
CAPACITAÇÃO EM
TECNOLOGIA

DESIGN THINKING EXPRESS NA
INDÚSTRIA DE BEBIDAS

DESIGN THINKING
INDIVIDUAL – SELEÇÃO E
PROTOTIPAGENS

125

PR

131

SC

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIA DO
SETOR ELETROMETALMECÂNICO DO
ALTO VALE DO ITAJAÍ

WORKSHOP DE INOVAÇÃO

132

TO

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DA
ALIMENTAÇÃO DO TOCANTINS

ENCONTROS TEMÁTICOS

133

TO

FORTALECIMENTO DA REPARAÇÃO
AUTOMOTIVA DA REGIÃO CENTRAL DO
TOCANTINS.

GESTÃO DE OFICINAS
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ID do
Projeto

UF

136

GO

PROCOMPI LEAN SETOR DA MODA

CONSULTORIAS COLETIVAS
EM PROCESSOS DE GESTÃO
DA INOVAÇÃO

142

GO

PROCOMPI LEAN SETOR GRÁFICO

CONSULTORIAS COLETIVAS
EM PROCESSOS DE GESTÃO
D AINOVAÇÃO

144

GO

PROCOMPI LEAN SETOR QUÍMICO

CONSULTORIAS COLETIVAS
EM PROCESSOS DE GESTÃO
DA INOVAÇÃO

147

GO

PROCOMPI LEAN SETOR DE
PLÁSTICO

CONSULTORIAS COLETIVAS
EM PROCESSOS DE GESTÃO
DA INOVAÇÃO

Total de 52 Projetos

9.4

Nome da Ação

Nome do Projeto

ANEXO

Total de 65 ações de inovação

4

-

PROJETOS

COMPETITIVIDADE

COM

INDICADOR DE APERFEIÇOAMENTO OU INOVAÇÃO
DE PRODUTOS, SERVIÇOS OU PROCESSOS

ID do
Projeto

UF

Nome do Projeto

Resultado

1

AC

ALAVANCAR A COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS
NEGÓCIOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS NO ACRE

100%

2

AC

FORTALECENDO A COMPETITIVIDADE DA
INDÚSTRIA MOVELEIRA ACREANA

100%

6

AL

DESENVOLVIMENTO DAS PEQUENAS INDÚSTRIAS
DE FARDAMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA
DE MACEIÓ E AGRESTE ALAGOANO

65%

9

BA

QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO EMPRESARIAL DA
CADEIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO SUL DA
BAHIA

75%
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ID do
Projeto

UF

Nome do Projeto

Resultado

10

CE

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE POLPA DE
FRUTAS E ALIMENTOS NATURAIS DE FORTALEZA
E REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA

11

CE

PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DAS
INDÚSTRIAS DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS DE
FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA DE
FORTALEZA - RMF

12

CE

DESENVOLVIMENTO DO SETOR METAL
MECÂNICO DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA - RMF

69%

13

CE

SETORIAL DE COSMÉTICOS E SANEANTES DE
FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA DE
FORTALEZA - RMF

83%

14

CE

FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS DE
RECICLAGEM DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

73%

19

GO

24

MG

25

MG

26

AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E
ATENDIMENTO DE REQUISITOS SANITÁRIOS
LEGAIS PARA A INDUSTRIA DE ALIMENTOS DA
REGIÃO
METROPOLITANA DE GOIÂNIA

67%

89%

100%

REFORÇO DA COMPETITIVIDADE NO SETOR DE
PIROTECNIA NA REGIÃO CENTRO OESTE (SANTO
ANTÔNIO DO MONTE E REGIÃO)

30%

REFORÇO DE COMPETITIVIDADE NO SETOR DE
ELETROELETRÔNICO COM APLICAÇÕES PARA
INTERNET DAS COISAS NA REGIÃO DE SANTA
RITA DO SAPUCAÍ

56%

MG

FORTALECIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA
REGIÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO, POR MEIO
DOS PILARES SOCIO ECONÔMICO E AMBIENTAL

75%

37

RJ

INTERNACIONALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA
AUDIOVISUAL FLUMINENSE

100%

39

RJ

FASHION BOOST | PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS DE MODA

80%

49

RS

CONSTRUÇÃO CIVIL: UM OLHAR PARA O FUTURO
60%
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ID do
Projeto

UF

Nome do Projeto

Resultado

50

RS

CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL PARA O SETOR DE
CERÂMICA VERMELHA

73%

52

RS

PADARIAS DO SÉCULO XXI

84%

54

SC

DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL EXPORTADOR
DA INDÚSTRIA METALMECÂNICA DO VALE DO
ITAJAÍ

88%

56

SC

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS DO SETOR
TÊXTIL E CONFECÇÃO DA REGIÃO DA SERRA
CATARINENSE

84%

57

SC

FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
E MODA DA REGIÃO NORTE DE SANTA CATARINA

88%

63

TO

FORTALECIMENTO DO SETOR DE MODA DO
TOCANTINS

93%

73

MG

FORTALECIMENTO DO SETOR DE ALIMENTOS NA
REGIÃO DO VALE DO AÇO

73%

85

SE

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PARA AMPLIAÇÃO
DA COMPETITIVIDADE DO SETOR GRÁFICO DE
SERGIPE

89

AC

ELEVAR A COMPETITIVIDADE DAS OLARIAS DO
ESTADO DO ACRE

67%

92

AL

DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS
INDÚSTRIAS DE JOIAS, BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS
DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

94%

97

GO

PROJETO AUMENTO DA QUALIDADE NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DAS
INDÚSTRIAS DE REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E
ACESSÓRIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE
GOIÂNIA

104

RJ

CLUBE MODA LAGOS, PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS MODA PRAIA

71%

106

RJ

LEAN – MAIS PRODUTIVIDADE E MELHORIA DE
PROCESSOS NAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS A
BASE DE CONCRETO

87%

83%

100%
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ID do
Projeto

UF

Nome do Projeto

Resultado

112

SC

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS DO SETOR
ELETROMETALMECÂNICO DA SERRA
CATARINENSE

75%

113

TO

DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA
CERÂMICA VERMELHA DO TOCANTINS

55%

120

GO

PROJETO AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS
INDÚSTRIAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DA
RM DE GOIÂNIA

100%

122

MG

OFICINA LEGAL MG

100%

123

MG

DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO NA REGIÃO CENTRAL DE
MINAS GERAIS

60%

125

PR

DESIGN THINKING EXPRESS NA INDÚSTRIA DE
BEBIDAS

42%

127

RJ

FASHION BOOST | PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS DE
MODA - PARTE II

79%

131

SC

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIA DO SETOR
ELETROMETALMECÂNICO DO ALTO VALE DO
ITAJAÍ

100%

136

GO

PROCOMPI LEAN SETOR DA MODA

100%

139

RN

PROCOMPI LEAN ALIMENTOS E BEBIDAS
GRANDE NATAL

100%

141

AL

PROCOMPI JOIAS, BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS

80%

142

GO

PROCOMPI LEAN SETOR GRÁFICO

100%

144

GO

PROCOMPI LEAN SETOR QUÍMICO

100%

146

RN

PROCOMPI LEAN MULTISETORIAL - ALIMENTOS,
METALMECÂNICO E CONSTRUÇÃO

100%

147

GO

PROCOMPI LEAN SETOR DE PLÁSTICO

100%

151

RS

PROCOMPI - LEAN MANUFACTURING PARA O
SETOR DE MÁQUINAS

100%

Total de 45 Projetos

Média de 82%
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5

-

PROJETOS

COMPETITIVIDADE

COM

INDICADOR DE REDUÇÃO DE CUSTOS

ID do
Projeto

UF

22

MG

24

Nome do Projeto

Indicador

Resultado

REFORÇO DA COMPETITIVIDADE NO
SETOR METALMECÂNICO EM
ITAJUBÁ

CUSTO DE
PRODUÇÃO

63%

MG

REFORÇO DA COMPETITIVIDADE NO
SETOR DE PIROTECNIA NA REGIÃO
CENTRO OESTE (SANTO ANTÔNIO
DO MONTE E REGIÃO)

CUSTO DE
PRODUÇÃO

32%

26

MG

FORTALECIMENTO DA CONSTRUÇÃO
CIVIL NA REGIÃO DO TRIÂNGULO
MINEIRO, POR MEIO DOS PILARES
SOCIO ECONÔMICO E AMBIENTAL

CUSTO DE
PRODUÇÃO

45%

31

PR

CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL PARA
GESTORES DAS INDÚSTRIAS DE
PANIFICAÇÃO

CUSTO DE
PRODUÇÃO

9%

43

RN

DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE
RECICLAGEM E DESCARTÁVEIS DA
GRANDE NATAL

CUSTOS DE
ENERGIA

18%

46

RO

AÇÕES COLETIVAS DE APOIO À
INDÚSTRIA CERÂMICA DO ESTADO DE
RONDÔNIA

CONSUMO
ENERGIA
ELÉTRICA

16%

53

SC

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS
DO SETOR DA MADEIRA E DO
MOBILIÁRIO DA AMUREL DE SC

CUSTO DE
PRODUÇÃO

23%

54

SC

DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL
EXPORTADOR DA INDÚSTRIA
METALMECÂNICA DO VALE DO ITAJAÍ

CUSTO DE
PRODUÇÃO

15%

55

SC

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS
DO SETOR TÊXTIL E CONFECÇÃO DA
REGIÃO DO EXTREMO DE SC

CUSTO DE
PRODUÇÃO

95%

56

SC

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS
DO SETOR TÊXTIL E CONFECÇÃO DA
REGIÃO DA SERRA CATARINENSE

CUSTO DE
PRODUÇÃO

95%
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ID do
Projeto

UF

Nome do Projeto

Indicador

Resultado

57

SC

FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES E MODA DA REGIÃO
NORTE DE SANTA CATARINA

CUSTO DE
PRODUÇÃO

73%

63

TO

FORTALECIMENTO DO SETOR DE MODA
DO TOCANTINS

CUSTO DE
PRODUÇÃO

17%

67

BA

QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL DA
CADEIA DE PAPEL E CELULOSE NO
EXTREMO SUL DA BAHIA

CUSTOS
OPERACIONAIS

9%

72

MA

GRÁFICAS GRANDE SÃO LUÍS

CUSTO DE
PRODUÇÃO

10%

97

GO

AUMENTO DA QUALIDADE NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS
INDÚSTRIAS DE REPARAÇÃO DE
VEÍCULOS DA RM DE GOIÂNIA

CUSTO DE
PRODUÇÃO

6%

130

RS

PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO
DA INDÚSTRIA DA CERÂMICA
VERMELHA

CUSTO DE
PRODUÇÃO

25%

136

GO

PROCOMPI LEAN SETOR DA MODA

CUSTO DE
PRODUÇÃO

0%

137

GO

PROCOMPI IMPLANTAÇÃO LEAN
MANUFACTURING SETOR REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS

CUSTO DE
PRODUÇÃO

12%

138

PB

APL DA INDUSTRIA DE CACHAÇA DE
ALAMBIQUE DA PARAÍBA

CUSTO DE
PRODUÇÃO

13%

140

PB

APL DA INDUSTRIA DE CALÇADOS DE
CAMPINA GRANDE

CUSTO DE
PRODUÇÃO

11%

141

AL

PROCOMPI JOIAS, BIJUTERIAS E
ACESSÓRIOS

CUSTO DE
PRODUÇÃO

32%

142

GO

PROCOMPI LEAN SETOR GRÁFICO

CUSTO DE
PRODUÇÃO

4%

143

PB

APL DE CONFECÇÃO E VESTUÁRIO DAS
CIDADES DE JOÃO PESSOA E SANTA
RITA

CUSTO DE
PRODUÇÃO

16%

144

GO

PROCOMPI LEAN SETOR QUÍMICO

CUSTO DE
PRODUÇÃO

3%
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ID do
Projeto

UF

Nome do Projeto

Indicador

Resultado

147

GO

PROCOMPI LEAN SETOR DE
PLÁSTICO

CUSTO DE
PRODUÇÃO

3%

150

PB

APL DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA
NA REGIÃO DE CAMPINA GRANDE

CUSTO DE
PRODUÇÃO

24%

151

RS

PROCOMPI - LEAN MANUFACTURING
PARA O SETOR DE MÁQUINAS

CUSTO DE
PRODUÇÃO

30%

Total de 27 Projetos

Média de 26%
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PROCOMPI 5º EDIÇÃO

ALAVANCAR A COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS
NEGÓCIOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS NO ACRE
ID DO PROJETO: 1

1ª CHAMADA

ACRE

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas
EMPRESAS ATENDIDAS
25
PERÍODO

1

Gestão da
Produção

INÍCIO: 01/11/2016
FIM: 29/11/2018

Realização de
consultorias na
área de produção
das empresas para:
Implantação do
Sistema de
Segurança e
Qualidade dos
Produtos.

• 22 empresas com o sistema de
Gestão da Qualidade implantado e
implementado na produção da
empresa.

VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

2

Aumentar a competitividade da
micro e pequena indústria do
segmento de alimentos e bebidas
localizadas em Rio Branco, Senador
Guiomard e Cruzeiro do Sul, do
estado do Acre, com foco na
produtividade, segurança alimentar,
qualidade
dos
produtos
alimentícios,
sustentabilidade,
gestão empesarial, acesso a crédito
e acesso a novos mercados,
potencializando a agregação de
valor por meio de instrumentos e
inovação e tecnologia nas empresas
integrantes do projeto.

3

4

Acesso a
Mercados

Acesso à
Inovação e à
Tecnologia

Acesso a
Crédito

Participação em
Feiras do Setor de
Alimentos,
encontros de
negócios com o
objetivo de ampliar
os conhecimentos,
facilitando o acesso
a novos mercados.

Realização de
consultorias na
melhoria do
processo produtivo,
melhoria e
desenvolvimento de
novos produtos e
design (identidade
visual e
embalagens).
Realização de
eventos como
Workshops,
Seminários e
Palestras com a
participação das
instituições de
fomento ao setor
produtivo.

• 07 empresários participaram de
feiras nacionais, disseminando os
novos conhecimentos;
• Conhecimento de Novos mercados,
com acesso a novos processos e
novas tecnologias (máquinas e
equipamentos).

• 22 empresas com o sistema de
Melhoria no Processo Produtivo
implantado e implementado na
produção da empresa.

• 12 empresários participaram.

É preciso ir além das expectativas
esperadas
pelas
empresas.
Quando você surpreende, o
empresário fica mais motivado a
continuar participando do projeto.”
−

Maria Estela Oliveira
Gestora do Projeto

Ao final do projeto, as empresas participantes apresentaram
aumento médio de 34% em suas produtividades;
•

Aumento de 58% no volume de negócios gerados, superando
amplamente a meta estabelecida em 10%;

•

Todas as empresas participantes passaram a implementar
boas práticas de fabricação;

•

Todas as empresas participantes apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos.

•

Compromisso e seriedade do empresário na busca de
melhorias para o cumprimento das normas específicas do
segmento de alimentos;

•

A consultoria motivou os manipuladores de alimentos a
estarem cientes da importância de cumprir as normas
impostas pela vigilância sanitária.

•

Ganhos de segurança e higiene no preparo de alimentos.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECENDO A COMPETITIVIDADE DA
INDÚSTRIA MOVELEIRA ACREANA
ID DO PROJETO: 2

1ª CHAMADA

ACRE

COMPETITIVIDADE

SETOR
Madeira e Móveis
EMPRESAS ATENDIDAS
25
PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2016
FIM: 29/11/2018

1

Acesso a
mercado

VALOR EXECUTADO
R$ 294.200,00

Fortalecer, de forma sustentável, as
empresas do setor Moveleiro,
potencializando a inovação e a
tecnologia
na
produção,
promovendo a geração de novos
negócios com ampliação de
mercado e potencializando a
cooperação entre as empresas dos
municípios de Rio Branco, Feijó e
Tarauacá, do estado do Acre.

2

3

Participação de
empresários em
duas Feiras
Nacionais, com o
objetivo de
ampliar os
conhecimentos,
em busca de
inovações e
novas
tecnologias.

• 08 empresários participaram da
Feira FIMMA em Bento
Gonçalves - Rio Grande do Sul;
• Conhecimento de Novo mercado,
novas tecnologias (máquinas e
equipamentos)

Consultoria
na Gestão
da
Produção
com foco
em Design.

Realização de
consultorias na
Gestão da
Produção com
Foco em Design
para

• 25 empresas participaram da
consultoria;
• Desenvolvimento de 12 projetos
de mobiliário, incluindo projeto
técnico completo e Ficha Técnica
do Produto.

Acesso a
Crédito

Realização de
Workshop com
as instituições de
fomento.

• 12 empresas participantes;
• Contatos de empresários com o
representante da instituição
bancária.

Consideramos que o projeto foi
bastante satisfatório, pois os
trabalhos foram realizados de
forma coletiva, havendo um
grande fortalecimento no setor de
forma igualitária. “
−

Maria Estela Oliveira
Gestora do Projeto

•

Aumento de 20% no volume de negócios gerados, superando
em 100% a meta estabelecida;

•

Todas as empresas participantes passaram a implementar
boas práticas de fabricação;

•

Todas as empresas participantes apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos.

•

Desenvolvimento de 12 projetos de mobiliário, incluindo projeto
técnico completo e Ficha Técnica de Produto.

•

Fortalecimento do setor de forma articulada, fortalecendo o
poder competitivo das empresas junto ao mercado e às
instituições governamentais.

•

A consultoria coletiva potencializou, de forma sustentável, a
inovação e a tecnologia na produção, promovendo a geração
de novas oportunidades com ampliação de mercado das
empresas.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

ELEVAR A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS
DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM RIO BRANCO-AC
ID DO PROJETO: 3

1ª CHAMADA

ACRE

DINAMIZA

SETOR
Construção Civil
EMPRESAS ATENDIDAS
25
PERÍODO

1

Consultoria
na Gestão
Empresarial:
“Inteligência
competitiva”

Realização de
consultorias
para análise de
mercado e
público alvo,
análise da
concorrência,
análise SWOT,
parcerias, fusões
e aquisições.

• 25 empresas com
implementação de consultoria;
• Desenvolvimento de material
com orientações sobre
formação de preços nas obras
da Construção Civil.

2

Acesso a
crédito

Realização de
Workshop com as
instituições de
fomento.

• 12 empresas participaram.

INÍCIO: 01/11/2016
FIM: 17/08/2018
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Elevar a competitividade das
empresas da Construção Civil,
através da inteligência competitiva,
desenvolvendo análise de mercado
e público
alvo,
análise de
concorrência e promovendo o
acesso a crédito para as empresas
industriais da Construção Civil,
instaladas em Rio Branco, estado do
Acre.

O projeto foi bastante satisfatório,
pois superou as metas e
expectativas dos empresários,
contribuindo com possibilidades
de se adaptar ao ambiente em que
estão inseridas.”
−

Maria Estela Oliveira
Gestora do Projeto

Ao final do projeto, as empresas participantes apresentaram
aumento médio de 31% em suas produtividades;
•

Aumento de 12% no volume de negócios gerados, superando
em 20% a meta estabelecida;

•

Todas as empresas participantes ampliaram seus padrões de
qualidade, por meio da consultoria em inteligência comercial.

•

Desenvolvimento de material com orientações sobre formação
de preços de obras na construção civil;

•

Conscientização das empresas inserirem em seus processos a
análise e avaliação de projetos, antes de iniciarem uma obra;

•

Realização de eventos para qualificação e orientação para
empresas do setor.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECER A INDÚSTRIA CERÂMICA NAS REGIÕES DO
LITORAL NORTE E AGRESTE ALAGOANO, NO ÂMBITO
DA INOVAÇÃO TECNOLOGICA
ID DO PROJETO: 4

1ª CHAMADA

ALAGOAS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Cerâmica
EMPRESAS ATENDIDAS
19

1

PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 28/02/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Aumentar a produtividade das
indústrias cerâmicas localizadas
nas regiões do literal norte e no
agreste alagoano para atender o
mercado local e regional, utilizando
soluções inovadoras quanto às
fontes alternativas de energia,
gerenciamento
ambiental
das
jazidas, gestão da produção,
qualificação
empresarial
e
profissional, no horizonte de 2016 a
2018.

2

Consultoria
em processo
produtivo e
chão de
fábrica.

Consultoria
técnica em
licenciamento
ambiental.

Consultoria técnica
em cerâmica
vermelha para
desenvolver ações
especializadas em
processo produtivo,
chão de fábrica e
tecnologia.
Realizar consultoria
técnica para apoio
às empresas
atendidas nos
processos de
licenciamento
ambiental.

• Melhoria dos processos de
produção;
• Adoção de boas práticas no
processo de produção.

• Manutenção do grupo atendido
quanto aos requisitos legais
ambientais;
• 35% das empresas devidamente
licenciadas;
• 65% em processo de renovação de
licenças.
• Visitas a 04 empresas para
realização de benchmarking com
boas práticas adotadas;
• Adoção de novas tecnologias que
ajudaram no aumento da
produtividade das empresas
alagoanas;

3

Visita técnica a
outras
empresas do
segmento.

Visitar empresas do
segmento com bom
desempenho no
mercado (troca de
experiências).

4

Apoio ao
associativismo
e
cooperativismo
na indústria
cerâmica

Realizar ações de
apoio ao
associativismo e
cooperativismo na
indústria cerâmica.

• Manutenção de todas as empresas
que concluíram o projeto no
sindicato;
• Melhoria do espírito de
associativismo e cooperação entre
as empresas.

Capacitações
em tecnologia
cerâmica

Realizar cursos de
tecnologia cerâmica
voltados para
preparação de
massas cerâmicas e
processamentos
térmicos de
secagem e queima.

• Melhoria dos processos de queima
nas empresas;
• Capacitação de profissionais das
empresas do projeto.

5

Apesar do grave momento pelo
qual passam as empresas que
ainda sofrem os efeitos da grave
crise econômica que se abateu
sobre o mercado de construção
civil,
os
resultados
foram
satisfatórios ne medida em que foi
mensurado
ganho
de
produtividade.”
−

Ao final do projeto, as empresas participantes apresentaram
aumento médio de 17% em suas produtividades;
•

Das empresas participantes, 88% alcançaram o padrão de
qualidade desejado por meio das consultorias e programas de
qualidade.

•

Aprimoramento do engajamento do pessoal atendido, por meio
de técnicas de construção participativa das soluções durante
as consultorias;

•

Verificação da necessidade de adequação da linguagem de
certas abordagens e soluções técnicas ao nível de escolaridade
dos funcionários e representantes nas empresas.

•

Engajamento do sindicato nas ações, contribuindo para a
mobilização das empresas participantes.

Fernando José de Lima
Analista Sebrae/AL

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DO SETOR GÁFICO DE
MACEIÓ E ENTORNO E AGRESTE ALAGOANO
ID DO PROJETO: 5

1ª CHAMADA

ALAGOAS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Gráfico
EMPRESAS ATENDIDAS

1

Consultoria
de Lean
Manufacture

Desenvolver uma
gestão focada na
redução dos
desperdícios.

• Foram atendidas 17 empresas;
• As empresas conseguiram reduzir os
desperdícios e o tempo e o custo de
produção.

2

Consultoria
Saúde e
Segurança
no trabalho

Aumentar a
segurança e
promover a saúde no
ambiente laboral.

• As empresas reduziram as faltas ao
trabalho como também aumentaram
a produtividade no chão-de-fábrica
reduzindo custos.

3

Consultoria
em Gestão

Melhorar o
faturamento e os
processos.

• Foram atendidas 17 empresas;
• Organização dos processos nas
empresas.

4

Missão
ExpoPrint
2018

Abertura de Mercado
e compra de
equipamentos e
maquinário.

• Foram atendidas 20 empresas.;
• Compra de maquinário para
melhoria na produção.

5

Como
conquistar
Clientes e
faturar mais

Capacitar a equipe
de vendas para
aumentar clientes.

• Foram atendidas 10 empresas e 18
pessoas. Aumento nas vendas e
definição dos clientes.

6

Palestra
sobre a
Nova Lei
Trabalhista

Apresentar novos
procedimentos e as
vantagens para as
MPEs.

• Dirimir dúvidas sobre a lei
trabalhista.

7

Oficina de
tributos
Municipais

Capacitação sobre
os tributos
municipais para o
setor gráfico.

• Atualizou os contadores quanto aos
tributos.

8

Diagnóstico
de
maturidade
na gestão

Capacitação sobre a
maturidade na
gestão.

• Preparando as empresas para o
prêmio de excelência na gestão.

9

Palestra
Indústria 4.0

Discutir Indústria
Gráfica nos próximos
10 anos.

• Inovação para a indústria.

10

Palestra
bate papo
com papel

Apresentar a
inovação dos
fabricantes de papel

• Relacionamento com o fornecedor

17
PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 28/02/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Promover o apoio técnico e
tecnológico
das
pequenas
empresas pertencentes do setor
gráfico de Maceió, Entorno e
Agreste Alagoano, através do
fortalecimento da competitividade
mercadológica e a consolidação do
Sindicato,
contribuindo
principalmente
para
o
desenvolvimento sustentável do
setor,
adequando
as
novas
demandas
oferecidas
pelo
mercado.

O Procompi gráficas proporcionou
uma capacidade de investir para
acompanhar os avanços do setor,
identificando
os
gargalos
operacionais, qualificando mão de
obra, reduzindo desperdícios e
aumentando a produtividade.”
− Cléa Mascarenhas
Consultora Sebrae/AL

Ao final do projeto, as empresas participantes apresentaram
aumento médio de 34% em suas produtividades;
O volume de desperdícios médio foi reduzido em 14% entre as
empresas participantes;
O número de empresas associadas ao sindicato do setor cresceu
31%, superando em mais de 50% a meta estabelecida para o
projeto.

•

O mapeamento do processo produtivo ajudou as empresas a
identificarem seus gargalos operacionais, que são justamente
os responsáveis por restringir a capacidade produtiva do
processo como um todo;

•

Despertou-se entre as empresas a compreensão da
necessidade de estabelecer um ambiente de alta maturidade
para possibilitar a aplicação de técnicas de melhoria de
processos de gestão e a aquisição de conhecimento nos
processos padronizados.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DAS PEQUENAS INDUSTRIAS DE
FARDAMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE
MACEIÓ E AGRESTE ALAGOANO
ID DO PROJETO: 6

1ª CHAMADA

ALAGOAS

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
EMPRESAS ATENDIDAS

1

Consultoria:
Adequação
de
Máquinas

Adequação das
máquinas de acordo
com normas de
saúde e segurança.

• Ajustes dos postos de trabalho;
• Indicação de máquinas de costura
para a melhoria da qualidade dos
processos e produtos.

2

Consultoria
de Resíduos

Melhoria do
processo produtivo.

• Conscientização para separação e
destinação dos resíduos gerados;
• Elaboração de plano de
gerenciamento de resíduos.

3

Consultoria:
Modelagem

Análise ergonômica
e de adequação de
peças aos padrões
nacionais.

• Ajustes e desenvolvimento das
modelagens, aumentando a
competitividade das empresas
trabalhadas.

4

Consultoria:
Fluxo de
valor e
cronoanálise

Obter melhorias na
produtividade e
eficiência nos
processos.

• Identificação dos gargalos;
• Análise dos principais produtos
confeccionados;
• Elaboração de plano de ação.

5

Curso:
Balancear o
Fluxo de
Produção

Aprimorar o
processo produtivo e
controle de tempo
na fabricação.

• Sequência operacional;
• Tempo para distribuição das
equipes;
• Otimização dos equipamentos.

6

Curso:
Gestão
Financeira

Otimizar os
resultados na
indústria de
confecções.

• Orientação para uma gestão
financeira eficiente das empresas
proporcionando um melhor
resultado.

7

Curso:
Gestão da
Inovação

Inserir ideias e
inovações nas
indústrias de
confecções.

• Implementação da cultura
inovadora nas empresas para
inovar seus processos e aumentar a
competitividade.

8

Workshop
Gestão
Empresarial

Processos de
melhorias na gestão
empresarial.

• Capacitação dos empresários, foco
no aprimoramento e a ampliação da
competência gerencial.

9

Organização
de Missão e
Feira

Organizar missão
técnica para a 15ª
edição da “Febratex”.

• Contato com novas tecnologias,
possibilitando a modernização do
parque fabril.

Consultoria:
Saúde e
Segurança
no Trabalho

Promover ações pró
saúde dos
trabalhadores.

• Implementação dos programas
obrigatórios para preservação da
saúde e integridade dos
trabalhadores.
•

17
PERÍODO

INÍCIO: 28/11/2016
FIM: 31/01/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Preparar as pequenas indústrias do
segmento têxtil e confecções da
região metropolitana de Maceió e
agreste
alagoano,
buscando
soluções em tecnologia e inovação
para aprimorar a qualidade dos
produtos, serviços prestados e
modernização da gestão, atendendo
aos critérios normativos e de
responsabilidade socioambiental,
ampliando
a
competitividade
empresarial e impulsionando a
interação de conhecimentos e a
cooperação
entre
empresas,
contribuindo com abertura de novos
mercados, no horizonte de 2016 a
2018.

COMPETITIVIDADE

10

X

XXX

XXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

O aprendizado é uma troca. No
momento em que o consultor
entra em uma empresa para
ensinar ou melhorar algo, ele
também acaba aprendendo e
enxergando coisas com o olhar do
empresário, o que facilita o
trabalho.”
−

Cylleide de Lima Barros
Consultora Sebraetec/AL

Todas as empresas participantes implementaram práticas
sustentáveis no decorrer do projeto;
Ao

todo, 65% das empresas participantes inovaram
aperfeiçoaram seus produtos, serviços ou processos;

ou

O número de empresas associadas ao sindicato do setor cresceu
41%, superando em mais de 100% a meta estabelecida para o
projeto.

•

Ganhos de associativismo e trocas de experiência entre as
empresas, uma vez que, mesmo sendo empresas do mesmo
segmento, cada uma funciona de maneira diferente e segue
suas próprias crenças e valores;

•

O grupo de empresários percebeu a importância do
engajamento e empenho para a realização de ganhos com as
mudanças necessárias e sugeridas durante as consultorias.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
EMPRESARIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
ID DO PROJETO: 8

1ª CHAMADA

BAHIA

COMPETITIVIDADE

SETOR
Construção Civil
EMPRESAS ATENDIDAS

1

Oficinas em
Gestão
Empresarial

Capacitação nos
temas: lideranças,
estratégias, pessoas,
finanças e clientes.

• Disseminação de conhecimentos;
• Desenvolvimento da gestão
estratégica;
• Qualificação da liderança.

2

Consultorias
em Gestão
Empresarial

Consultorias nos
temas: lideranças,
estratégias, pessoas,
finanças e clientes.

• Implementação de ferramentas e
práticas nos temas trabalhados.

3

Oficinas em
Gestão da
Qualidade

Capacitação para
implantação do PSQ
e PGRCC, à luz dos
requisitos PBQP-H.

• Apresentação das ferramentas em
gestão da qualidade, com
normatização e legislação na
Construção Civil.

4

Consultorias
em Gestão
da
Qualidade

Consultoria para
implantação do PSQ
e PGRCC, à luz dos
requisitos PBQP-H.

• Implementação de ferramentas e
práticas de gestão de qualidade.

5

Consultorias
em Design
Gráfico

Consultoria para
desenvolvimento de
comunicação visual

• Melhoria na comunicação visual
das empresas por meio de
elaboração ou redesenho da marca,
site, folder e cartão de visita.

6
7

Oficinas e
Consultoria:
Gestão da
Produção

Capacitação e
consultoria em
produção enxuta e
PPCP.

• Aplicação do Regimento SiAC 2017;
• Ganhos no processo produtivo com
implementação de técnicas de
produção enxuta.

8

Treinamento
em Gestão
da Inovação

Capacitação com
foco em vendas e
formação de preço

• Aplicação de mapas mentais e
construção de política de inovação
empresarial.

9

Treinamento
em
Marketing e
Vendas

Capacitação com
foco em vendas e
formação de preço

• Apresentações de marketing digital;
• Ampliação de visão sobre
relevância de redes sociais;
• Melhoria na formação de preços.

10

Rodada de
Negócios
Reversa

Possibilitar que as
empresas
apresentam seu
negócio.

• Cada empresa apresentou seu
negócio, durante 10 minutos, para
compradores de construtoras da
Bahia.

11

Rodada de
Negócios

Auxiliar no encontro
de compradores de
grandes empresas.

• Promoção de 73 reuniões bilaterais,
entre 26 fornecedoras, 40
participantes e 05 construtoras
baianas (compradoras).

X

XXX

22
PERÍODO
INÍCIO: 02/01/2017
FIM: 30/12/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Capacitar micro e pequenas
empresas
fornecedoras
do
segmento da construção vivil para a
implantação de boas práticas
tecnológicas e de gestão que lhe
proporcionem
vantagens
competitivas sustentáveis para os
ses empreendimentos e maiores
volumes de negócios gerados junto
a construtoras e potenciais clientes
da mesma cadeia industrial.

XXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

O fato de o projeto ter sido
desenvolvido com a participação
das âncoras (empresas de grande
porte
contribuiu
de
forma
significativa na execução do
projeto.”
− Vanini Santana
Coordenadora PROCOMPI,
FIEB

Iniciativas como esta só fazem
com que a indústria da construção
civil venha a crescer e esperamos
que,
em
2019,
possamos
multiplicar
negócios.
Este
encontro foi válido para que
pudéssemos conhecer, com o
crivo do IEL, novas empresas para
nos tornar parceiros. Algumas das
empresas aqui presentes têm
condição de nos atender, no curto
e médio prazo, em algumas obras,
especialmente
na
área
de
construção popular.”
−

Francisco Novais Júnior
Sertenge

•

Verificou-se aumento de 9,37% no faturamento do grupo de
empresas participantes ao final do projeto;

•

O volume de negócios gerados foi ampliado em 8,7%;

•

Ampliou-se em 17,9% a produtividade média das empresas
participantes;

•

Do total de participantes, 85% foram capacitadas ao longo do
projeto.

•

A participação nas oficinas aproximou as empresas do grupo e
impulsionou a geração de negócios entre elas e parcerias para
atender determinadas demandas do mercado;

•

As ações de Gestão e Empresarial e Gestão da Qualidade
contribuíram na melhoria dos processos, possibilitando uma
melhor gestão e visão no cliente.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO EMPRESARIAL DA
CADEIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO SUL DA BAHIA
ID DO PROJETO: 9

1ª CHAMADA

BAHIA

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas
EMPRESAS ATENDIDAS
14
PERÍODO
INÍCIO: 01/02/2017
FIM: 30/04/2019

1

Workshop
de Boas
Práticas

VALOR EXECUTADO

Promover um
momento de troca de
experiências entre as
empresas com cases
de sucesso e
empreendedores e
locais.

• Aproximação das empresas
participantes do PROCOMPI
com outras entidades
parceiras;
• Promoção de negócios e
parcerias;
• identificação de potenciais
profissionais com perfil para
atuar nas empresas.

R$ 300.000,00

• Durante o workshop, as

Promover
o
desenvolvimento
empresarial gerencial e tecnológico,
por meio de orientação, capacitação
e acompanhamento especializado,
estimulando um ambiente de troca
de experiências e informações,
garantindo maior competitividade
para o setor.

2

Workshop
de
Encerram
ento

Realizar o evento de
encerramento com
entrega dos
certificados de
participação às
empresas do grupo.

3

Estudo de
Mercado
Setorial
Alimentos
e Bebidas
na Bahia

Desenvolver um
estudo sobre as
tendências de
negócios para o
segmento de
alimentos em nível
nacional e regional.

empresas puderam
participar da palestra
Indústria 4.0;
• Atividade com foco em
gestão da inovação.
• Alinhamento com os temas
em questão;
• Promoção de network entre
os participantes.

• Acesso a um estudo

setorial sobre as tendências
para o segmento;
• Workshop de apresentação
do estudo e de algumas
ferramentas de
planejamento.

− Para alcançar a robustez de
resultados apresentados nos
indicadores
finalísticos,
foi
necessário um volume de trabalho
mais intenso, a fim de amadurecer
o
negócio
das
empresas
participantes e ajudá-las a se
tornarem mais competitivas.”
−

Fernanda Moreira Pinto
Gerente do IEL/BA

Para nós tem sido um divisor de
águas muito importante em toda a
organização da empresa como um
todo
e
temos
alcançado
resultados efetivos em todo o
planejamento
estratégico
da
empresa que foi refeito a partir das
consultorias do programa. Nós
temos
também
alcançado
resultados efetivos nas vendas
com estabelecimento de novas
metas também apoiados pelas
consultorias e treinamentos do
programa.”
− Caio Alves
Chor Chocolates

•

Verificou-se aumento de 17% no faturamento do grupo de
empresas participantes ao final do projeto, superando a meta
estabelecia em 70%;

•

Em 75% das empresas participantes, os processos produtivos
foram ajustados ao ponto de deixá-las preparadas para a
certificação ISO 9000;

•

Ampliou-se em 17,9% a produtividade média das empresas
participantes;

•

Ao final do projeto, 75% das empresas participantes
apresentaram inovações e aperfeiçoamentos em produtos,
serviços ou processos.

•

Cerca de 30% das empresas participantes do PROCOMPI que
conseguiram, a partir das orientações do projeto, amadurecer
suas práticas de gestão, começaram a participar de ações da
FIEB voltadas para a Gestão da Inovação. Isso mostra uma
visão mais arrojada do negócio por parte dos gestores;

•

Cerca de 50% das empresas que integraram o grupo
participaram do PEIEX, projeto de apoio a internacionalização
da APEX Brasil, e chegaram a participar de uma primeira rodada
de negócios voltada para comercialização internacional. Aqui,
vale destacar que uma das empresas, a Chor Chocolates,
chegou a ser selecionada pela APEX e foi para o ALADE em
2018 no Peru.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE POLPA DE
FRUTAS E ALIMENTOS NATURAIS DE FORTALEZA E
REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA
ID DO PROJETO: 10

1ª CHAMADA

CEARÁ

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas
EMPRESAS ATENDIDAS
28

1

Consultoria em
gestão da
produção

Realizar consultoria e
capacitação em
gestão do processo
produtivo (Lean
Manufacturing).

• Sistematização dos processos de
estoque para redução de desperdício
na transição de produtos;
• Implantação de ferramentas de
controle de estoque e desperdício;

2

Consultoria de
Planejamento e
Controle da
Produção

Implantar melhorias
na gestão da
produção.

• Implantação de controles logísticos;
• Elaboração de documentos para
implementação de bloco K;
• Implantação de ferramentas de
controle de processos produtivos.

3

Consultoria em
análise
comportament
al e liderança

Capacitar e
instrumentalizar as
empresas sobre
Gestão de Pessoas e
Lideranças

• Redução do absenteísmo;
• Aumento da qualidade do trabalho em
equipe;
• Orientação para gestão de conflitos;

4

Criação de
Sites

Preparar as
empresas para
entrada no ambiente
virtual.

• Publicação de sites das empresas;
• Impulsionamento das publicações dos
sites das empresas;
• Incremento da visualização das
marcas e produtos das empresas.

5

Consultoria em
Segurança
Alimentar

Implementar e/ou
revisar boas práticas
de manipulação de
alimentos.

• Treinamento e sensibilização quanto
ao sistema APPCC;
• Implantação do Sistema de Análise de
Perigos e Pontos Críticos de Controle.

6

Consultoria
Financeira
Empresarial

Implementar
controles e análises
financeiras com foco
na gestão das
empresas.

• Criação de estoque mínimo de
insumos e programação de produção
terceirizada;
• Implantação de coleta de informações
de custos.

7

Palestra sobre
Empreendedori
smo

Discutir o
comportamento do
consumidor
moderno, através de
mídias digitais.

• Orientações sobre como atrair e
fidelizar o cliente com a internet e as
novas mídias;
• Apresentação do Inbound e Outboud
Marketing.

8

Palestra
Competitividad
e
Sustentabilidad
e

Desmistificar a
relação entre
sustentabilidade e
produtividade.

• Imersão das empresas no ambiente de
atendimento a consultorias e
capacitações voltadas para o tema.

PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 31/08/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Contribuir com o desenvolvimento e
fortalecimento do setor de Polpas
de Frutas e Produtos Naturais, em
Fortaleza e na região Metropolitana
de Fortaleza, através de ações que
promovam a competitividade, a
inserção da inovação, a qualidade
do produto, a conquista de novos
mercados, melhoria da gestão
empresarial,
dos
processos
produtivos e do associativismo.

É importante a continuidade de
ações como as desenvolvidas no
PROCOMPI, pois as empresas do
setor necessitam se qualificar
mostrando
diferencial
ao
mercado, seja através dos seus
processos, seja com certificações
que contribuem para a valorização
de suas marcas.”
−

Ana Cristina Moreira
Gestora FIEC

Hoje temos excelentes resultados
nos processos de segurança do
alimento através da mudança de
cultura,
proporcionado
pelo
PROCOMPI. O que tínhamos antes,
era o conhecimento adquirido com o
tempo de atuação da empresa, mas
a técnica, conseguimos através do
trabalho desenvolvido em nossa
fábrica através da consultora Alcione
Oliveira do PROCOMPI, da FIEC, com
a implantação de boas práticas. A
nossa intenção é trabalhar a cada dia
com a implantação de uma cultura
que nos permita ter ganhos de
qualidade e acréscimo de nossas
vendas, a partir do momento que o
cliente perceba nossos produtos
como saudáveis e seguros.”
−

Gleiciane Rodrigues Barbosa
Bessa Polpas

•

Ao final do projeto, a produtividade média das empresas
participantes foi elevada em 23,9%, percentual mais que duas
vezes superior à meta estabelecida para o indicador;

•

Crescimento de 9,1% no volume de negócios gerados pelas
empresas;

•

Do total de empresas participantes, 66,7% apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou
processos;

•

Crescimento de 4,7% nos postos de trabalho gerados pelas
empresas.

•

A ampliação das empresas no âmbito do marketing digital foi
um ganho que não estava previsto inicialmente, mas que
seguiu uma tendência de mercado, com a necessidade de
visibilidade da marca das empresas;

•

Percepção da importância do trabalho associativo,
aproximando cada vez mais as indústrias ao seu Sindicato,
proporcionando uma grande troca de experiências e
fortalecendo o segmento industrial;

•

A área de segurança alimentar representou um grande ganho
às empresas do segmento, uma vez que as capacitações
ocorreram nos padrões exigidos pelos ´órgãos certificadores.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DAS INDÚSTRIAS DE
CALÇADOS E ACESSÓRIOS DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA - RMF
ID DO PROJETO: 11

1ª CHAMADA

CEARÁ

COMPETITIVIDADE

SETOR
Couro e Calçados
EMPRESAS ATENDIDAS
25

1

Consultoria e
capacitação em
formação de
preços e custos

Prestar consultoria
em auditória para
apuração de custos,
formação de preço e
finanças.

• Montagem de relatórios gerenciais e
formação do preço de venda;
• Implementação de
acompanhamento de custos
primários, indiretos e rateios.

2

Consultoria em
gestão da
produção

Construir e
implementar
indicadores de gestão
da produção.

• Início de atividades de controle de
desperdícios na produção, com
utilização de software de gestão.

3

Construção de
site ecommerce e
impulso em
mídias sociais

Ampliar o mercado
consumidor e
exposição das marcas
das empresas de
calçados de Fortaleza.

• Ampliação dos canais de venda;
• Incremento de vendas e ampliação
da demanda e da cartela de clientes;
• Acréscimo de visualizações da
marca das empresas.

4

Consultoria em
gestão da
inovação

Sensibilizar empresas
para cultura do
processo de criação e
inovação dentro das
empresas.

• Diagnóstico individual realizado, de
ações de inovação na empresa;
• Implementação de planos de curto
prazo para fomento ao processo de
inovação interno nas empresas.

5

Modelagem de
Calçados

Apresentar tendências
para adequação em
criação, modelagem e
montagem de
calçados.

• Ampliação do universo das
empresas, estimulando o processo
criativo;
• Colaboradores treinados para
desenho técnico e desenho artístico;

6

Palestra sobre
Empreendedori
smo

Discutir o
comportamento do
consumidor moderno,
através de mídias
digitais.

• Orientações sobre como atrair e
fidelizar o cliente com a internet e as
novas mídias;
• Apresentação do Inbound e Outboud
Marketing.

Consultoria e
capacitação em
marketing

Elaborar e
implementar
planejamento em
marketing com ações
físicas e eletrônicas.

• Plano de Marketing elabora e
implementado;
• Atualização das ferramentas de
marketing e substituição por
processos modernos para empresas
de calçados.

PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 31/08/2019
VALOR EXECUTADO
R$300.000,00

Fortalecer as indústrias do setor de
Calçados e Acessórios de Fortaleza
e da Região Metropolitana de
Fortaleza, através da utilização de
técnicas e métodos voltados `área
de mercado, processos produtivos,
melhoria da gestão e principalmente
ações associativas e de inovação,
para que as empresas se tornem
mais competitivas e preparadas
para atender as exigências do
mercado.

7

As ações em processo produtivo
colaboraram para a superação das
empresas durante esse momento
de crise, com implantação de
programa
de
redução
de
desperdícios, otimizando cada
pedaço que fazia parte do
processo de produção.”

•

Apesar da profunda crise verificada no setor de calçados, as
empresas participantes apresentaram crescimento médio de
1,3% no volume de negócios gerados;

•

Do total de empresas participantes 88,9% apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou
processos;

Ana Cristina Moreira
Gestora FIEC

•

Crescimento de 7,4% nos postos de trabalho gerados pelas
empresas.

O e-commerce nos proporcionou
conhecer mais o mercado,
mostrou o controle que podemos
ter sobre essas ações de
relacionamento no mercado.
Agora
estamos
colhendo
resultados nos incrementos das
vendas e principalmente, na forma
de se relacionar com o cliente!”

•

O curso de gestão da inovação trouxe às empresas da região
do Cariri a abertura de visão e implementação da cultura de
inovação. A região tem um apelo regional enorme e pouco
explorado, mas que logo após a ação de G deixou as ideias
fervilhando na cabeça dos empresários e seus colaboradores.

•

Percepção da importância do trabalho associativo,
aproximando cada vez mais as indústrias ao seu Sindicato,
proporcionando uma grande troca de experiências e
fortalecendo o segmento industrial;

•

Em meio a um forte cenário de crise no setor de calçados,
investir em e-commerce representou a ressureição das vendas
com a ampliação da cartela de clientes.

−

−

Carlos Cardoso
Estar Calçados

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DO SETOR METAL MECÂNICO DE
FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA
- RMF
ID DO PROJETO: 12

1ª CHAMADA

CEARÁ

COMPETITIVIDADE

SETOR
Metalmecânico

1

Consultoria em
Gestão da
Produção

Realizar atividades
de capacitação e
consultoria em
gestão da
produção.

• Estabelecimento de programas de
redução de custos nas empresas;
• Criação de indicadores necessários
ao gerenciamento das empresas;
• Desenvolvimento de sistemática de
controle de qualidade.

2

Consultoria em
planejamento
estratégico de
mercado e
vendas

Elaboração do
plano de mercado
das empresas e
preparação de
suas equipes de
venda.

• Incremento do volume de vendas
das empresas;
• Implantação de práticas
atualizadas de prospecção de
mercado e fortalecimento da marca
das empresas.

Consultoria em
Sustentabilidad
e

Apresentar
conceitos
fundamentais para
a sustentabilidade
e as relações
interpessoais dos
stakeholders.

• Capacitação em Sustentabilidade
para competitividade;
• Elaboração do Plano de Ação para
sustentabilidade de cada empresa;
• Implantação do Plano de Ação para
sustentabilidade de cada empresa.

4

Consultoria de
preparação para
certificação ISO
9001:2015

Preparar os
processos das
empresas para
receber auditoria
de certificação.

• Empresas com seus processos
redesenhados e implantados;
• Treinamentos realizados e ações
de auditoria interna;
• Empresas certificadas e/ou
orientadas para contração de
bureau certificador.

5

Assessoria para
implantação de
ERP

Acompanhar
implantação de
sistemas de
gestão das
empresas.

• Implantação de ERP’s nas
empresas aperfeiçoando a gestão,
proporcionando controle aos
empresários.

Palestra sobre
Empreendedoris
mo

Discutir o
comportamento do
consumidor
moderno, através
de mídias digitais.

EMPRESAS ATENDIDAS
20
PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 30/06/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

3

Propiciar a ampliação do setor
Metal Mecânico de Fortaleza e
Região
Metropolitana
de
Fortaleza/CE,
atraés
do
desenvolvimento de ações de
aperfeiçoamento das habilidades e
competências nas áreas de meio
amebiente,
inovação,
gestão,
produção e associatiismo, com
vistas à expansão sustentável das
empresas
integrantes
deste
conglomerado empresarial, bem
como seu reconhecimento em
âmbito regional e nacional.

6

• Orientações sobre como atrair e
fidelizar o cliente com a internet e
as novas mídias;
• Apresentação do Inbound e
Outboud Marketing.

As
empresas
do
setor
metalmecânico reconhecem no
PROCOMPI
Ceará,
uma
ferramenta
de
busca
de
competitividade e de crescimento,
vislumbrando dias melhores no
ambiente de retomada do
crescimento de suas empresas.”
−

Ana Cristina Moreira
Gestora FIEC

A certificação ISO nos permitiu
entrar em mercados que não nos
era permitido e isso foi um grande
ganha em nossa lucratividade e da
mesma forma, nos desafiou a
entregar cada vez mais qualidade.”
−

•

Ao final do projeto, a produtividade média das empresas
participantes foi elevada em 8,4%;

•

Do total de empresas participantes, 69,2% apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou
processos;

•

Até o final do projeto, 84,6% das empresas participantes já
haviam desenvolvidos ações de sustentabilidade;

•

Crescimento de 4,7% nos postos de trabalho gerados pelas
empresas.

•

À medida que as empresas foram implantando processos e
sentindo os resultados das ações na área de qualidade,
percebeu-se o desejo de aprofundarem na gestão da qualidade,
culminando no trilho que as tem levado à certificação, inclusive,
abrindo seus caixas e arcando com as despesas do bureau
certificador;

•

A certificação ISO 9001:2015 equiparou as empresas na
disputa de mercado e mesmo as que ainda buscam a
certificação, melhoraram substancialmente seus processos,
trazendo qualidade as atividades das empresas;

•

Percepção da importância do trabalho associativo,
aproximando cada vez mais as indústrias ao seu Sindicato,
proporcionando uma grande troca de experiências e
fortalecendo o segmento industrial.

Riviane Firmino
Engefer

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

SETORIAL DE COSMÉTICOS E SANEANTES DE
FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA
- RMF
ID DO PROJETO: 13

1ª CHAMADA

CEARÁ

COMPETITIVIDADE

1

Consultoria
em Boas
Práticas de
Fabricação BFP

Adequar as
empresas aos
requisitos das RDCs
Nº 47 e Nº 48.

2

Consultoria
em Finanças

Implementar
indicadores de
acompanhamento
financeiro.

• Os empresários passaram a
visualizar, de forma mais objetiva,
onde estão sendo gerados excedentes
de caixa e quando serão necessários
aportes.

3

Consultoria
em Mentoria
Financeira

Disponibilizar
especialista para
tornar eficiente as
análises de relatórios
financeiros.

• Geração de fluxos de análise geral das
empresas;
• Adequação dos sistemas das
empresas aos novos processos
apresentados pelos consultores.

4

Consultoria
em Marketing

Ministrar oficinas e
efetuar consultorias
em marketing, para
elaboração de plano
de marketing.

• Aumento nas vendas;
• Ampliação das marcas;
• Incremento de visibilidade da marca,
com a ampliação dos canais de
venda;

Consultoria
Criação de Site
E-commerce

Ampliar os canais de
venda das empresas.

• Expansão de mercado;
• Planejamento para novas estratégias
de branding;
• Criação de novo canal de venda;
• Implementação de novos produtos no
mercado.

Consultoria
Central de
Negócios

Implantar Central de
Negócios,
fortalecendo o
associativismo
empresarial.

• Aproximação das empresas;
• Geração de parcerias;
• Redução de preço com a primeira
compra;
• Implementação de técnicas de
negociação coletiva.

Impulso de
rede

Ampliar divulgação
da marca das
empresas através de
mídias eletrônicas.

• Criação e ampliação de mídias
sociais;
• Divulgação do e-commerce;
• Utilização de ferramentas de análises
das redes sociais e google analytics.

SETOR
Químico
EMPRESAS ATENDIDAS
14
PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 30/04/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Promover
o
desenvolvimento
sustentável e inovador do segmento
de Cosméticos e Saneantes, em
Fortaleza e Região Metropolitana de
Fortaleza,
com
foco
na
modernização
da
produção,
processos, gestão empresarial e
ampliação do acesso a mercados,
que permitam incorporar princípios
da sustentabilidade e da inovação
para um incrementar a sua
competitividade.

5

6

7

• Garantia da Qualidade;
• Controle da Qualidade;
• Boas Práticas de Fabricação.

O projeto expôs a necessidade das
empresas do setor de cosméticos
e saneantes em buscar ações
técnicas, que supriram desejos
iniciais de busca por tecnologia e
inovação
em
produtos
e
processos,
fomentando
a
pesquisa e ambiência nas ações
de projetos e editais.”
−

•

Do total de empresas participantes, 83,3% apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou
processos;

•

Até o final do projeto, 75% das empresas participantes já
haviam desenvolvidos ações de sustentabilidade;

•

Crescimento de 10,3% nos postos de trabalho gerados pelas
empresas.

•

As empresas despertaram interesse pela participação em
editais e sobre ações que possam vir a complementar as
atividades de pesquisa, onde submeteram 2 ideias (pitch) para
o edital de Inovação para a Indústria.

•

Despertou-se também interesse no tema INDÚSTRIA 4.0, na
busca de qualificar e desenvolver o segmento químico do
Estado;

•

Percepção da importância do trabalho associativo,
aproximando cada vez mais as indústrias ao seu Sindicato,
proporcionando uma grande troca de experiências e
fortalecendo o segmento industrial.

Ana Cristina Moreira
Gestora FIEC

O Projeto tem permitido à nossa
empresa a oportunidade de
reforçar nosso setor de pesquisa,
nossa parceria com a academia e,
além de tudo, a divulgação do
nome da empresa no ambiente do
PROCOMPI nacional, através dos
eventos que somos convidados."
− Felipe Furtado
Águas do Brasil Produtos de
Limpeza

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECIMENTO DAS EMPRESAS DE RECICLAGEM DE
FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA
ID DO PROJETO: 14

1ª CHAMADA

CEARÁ

COMPETITIVIDADE

SETOR
Reciclagem

1

Consultoria e
capacitação:
planejamento
estratégico em
vendas

Aplicar oficinas com
temas em gestão de
marketing e
consultoria para
elaboração de Plano
de Marketing.

• Equipes de vendas treinadas;
• Prospecção de mercado e
implantação de novas ferramentas de
marketing;
• Plano de ação por empresa entregue.

2

Consultoria em
gestão de
processos

Implementar
indicadores de gestão
de processos, com a
utilização da
metodologia PDCA.

• Criação de indicadores de gestão nas
empresas;
• Sensibilização de cultura de controle;
• Processos mapeados e escritos para
implementação.

3

Consultoria em
sustentabilidad
e

Apresentar conceitos
fundamentais para a
sustentabilidade e as
relações interpessoais
dos stakeholders.

• Capacitação em Sustentabilidade
para competitividade;
• Elaboração e implementação do
Plano de Ação para sustentabilidade
de cada empresa;

Consultoria em
gestão da
produção

Mapear processos
produtivos para
otimização de
recursos e gerar
indicadores de
produção.

• Acompanhamento de processos de
produção;
• Cronoanálise para medição de
capacidade produtiva
• Análise da gestão da empresa, com
base nos indicadores.

Consultoria em
automação de
processos

Implantação de
sistemas de gestão
nas empresas,
através de sistemas
ERP.

• Fluxograma das empresas;
• Mapeamento das atividades;
• Conexão do fluxo administrativo das
atividades das empresas;
• Geração de dados analíticos através
de BI.

Consultoria em
logística

Analisar o fluxo
logístico interno e
externo de produtos,
serviços e
informações
atualmente utilizado.

• Implantação de novas ferramentas de
recepção de matérias-primas;
• Reorganização de abastecimento de
linhas de produção;
• Eliminação de tarefas que não
agregavam valor.

Palestra sobre
empreendedori
smo.

Discutir o
comportamento do
consumidor moderno,
através de mídias
digitais.

EMPRESAS ATENDIDAS
14
PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 31/08/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Possibilitar o fortalecimento e o
aumento da competitividade das
empresas do setor de Reciclagem
visando a conquista da melhoria da
qualidade dos materiais produzidos,
da gestão empresarial e a
qualificação da mão de obra.

4

5

6

7

• Orientações sobre como atrair e
fidelizar o cliente com a internet e as
novas mídias;
• Apresentação do Inbound e Outboud
Marketing.

A automação de processos
apresentou às empresas sistemas
gratuitos de gestão de estoque e
logística. Algumas empresas não
utilizavam sequer um sistema, era
tudo manualmente realizado, sem
controles.”
−

Do total de empresas participantes, 72,7% apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou
processos;

•

Até o final do projeto, 90,9% das empresas participantes já
haviam desenvolvidos ações de responsabilidade social e/ou
sustentabilidade;

•

O envolvimento das empresas no ambiente do SINDVERDE
ampliou a relação associativa aproximando empresas de seu
sindicato.

•

Benefícios gerados também pela atuação do Núcleo de Acesso
ao Crédito - NAC com a apresentação de Editais de fomento e
financiamento, assim como o apoio do Instituto SENAI para
escrita e submissão de Projetos, apresentando às empresas do
segmento um ambiente novo, motivando-os a inovar
constantemente.

Ana Cristina Moreira
Gestora FIEC

No início da ação de logística
fomos bastante resistentes, não
tínhamos intenção de mudar
nossos processos, porém a
expertise do consultor nos
permitiu conhecer e implantar
novos processos, que otimizaram
nossa logística. Parabéns ao
PROCOMPI e a FIEC por todos os
atendimentos.”
−

•

Napoleão Cavalcante
Saneartec

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROCOMPI 2016 - PESQUISA E INOVAÇÃO PARA
AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS ME E EPP DA
INDÚSTRIA DA INFORMAÇÃO DO DF
ID DO PROJETO: 16

1ª CHAMADA

DISTRITO FEDERAL

DINAMIZA

SETOR
Tecnologia da
Informação
EMPRESAS ATENDIDAS
18

1

Desenvolver e esboçar
modelos de negócios
já existentes ou não

Criação e
montagem de
aplicativo

Colocar em prática
ideias inovadoras e
que atendam ao
público

• Com o desenvolvimento de um
app (mesmo que fake) todos os
passos foram realizados para que
o uso e o entendimento do cliente
fosse satisfatório.

Desafio do
marshmallow

Como levar as ideias
do Canvas para a
prototipagem.

• Aprendizado sobre trabalhar em
grupo, planejar o tempo, recursos e
execução de processos.

Jornada do
usuário

Representar
graficamente as
etapas de
relacionamento do
cliente com um
produto ou serviço.

• A equipe pôde traçar ciclos de vida
de um produto ou serviço,
entendendo o ciclo da decisão de
compra até o descarte ou
substituição;
• Geração de ideias centradas no
problema do usuário final.

Storyboard

Organizar
graficamente uma
narrativa.

• Modelar os clientes para que
aprendam a interagir com novos
produtos;
• Poder apresentar uma nova e
poderosa informação visualmente.

Entrevista

Desenvolver
intencionalmente uma
estratégia que atenda
ao objetivo do
entrevistador
sugerindo uma linha
de pensamento.

PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 15/07/2018
VALOR EXECUTADO

2

R$ 150.000,00

3

Aumentar a competitividade da
micro e pequena indústria do
segmento de Tecnologia da
Informação com foco em inovação e
mercado
para
melhoria
do
desempenho
empresarial
e
qualificação técnica na elaboração
de projetos com vistas à expansão
sustentável
das
empresas
integrantes
deste
grupo
empresarial. Fortalecer, desenvolver
a
cultura
da
inovação
e
sustentatbilidade.
Promover
a
inovação e a transferência de
tecnologias industriais, fomentar a
interação entre as empresas e os
centros de conhecimento.

4

5

6

• Reconhecimento de quais atividades
são essenciais para que seja
possível entregar a proposta de
valor;
• Definição de fluxo e processos
gerados.

Construção de
Canvas
modelo de
negócios

• Ganho de tempo;
• Maior afinidade entre
colaboradores e empresa.

Buscou-se levar a cada encontro
um mediador especialista para
que,
de
forma
didática,
interessante
e
instrutiva,
expandisse o conhecimento das
empresas de forma muito prática
no dia a dia.”
− Rayane Nunes
Gestora do projeto

•

Até o final do projeto, as empresas participantes apresentaram
aumento médio de produtividade de 15,7%;

•

Do total de empresas participantes, 88,9% apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou
processos, superando amplamente a meta estabelecida;

•

O respeito aos prazos de entrega foi melhorado em 88,9% das
empresas.

•

A criação de um escritório de projetos que auxiliasse as
empresas tanto na busca por fomentos quanto na escrita e
estruturação de um projeto aumentou o interesse dos
empresários;

•

As empresas participantes participaram de concorridos editais
de fomento. Obteve-se resultado bastante positivo com o Edital
do Inovatec, no qual três empresas foram contempladas
positivamente.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROCOMPI 2016 - COMPETITIVIDADE PARA A
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO
SETOR DE VESTUÁRIO DO DF
ID DO PROJETO: 17

1ª CHAMADA

DISTRITO FEDERAL

DINAMIZA

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
EMPRESAS ATENDIDAS
18

1

Inovação
com foco no
Mercado

2

Melhoria da
performance
empresarial

Realizar
consultoria nos
temas logística,
redução de custos
e precificação.

• Redução nos custos de
produção dos produtos.

Realizar
consultoria em
design.

• As empresas aprenderam na
prática a melhorar o design da
sua plataforma para encantar
os clientes;
• Aprenderam quais
ferramentas as podem utilizar
para alavancar vendas e se
posicionar no mercado
nacional e internacional.
• A ação gerou muita satisfação
dos participantes.

PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 31/12/2018
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Aumentar a competitividade da
micro e pequena indústria do
segmento de Vestuário do Plano
Piloto e Regiões Administrativas do
DF com foco em inovação e
mercado
para
melhoria
do
desempenho
empresarial
e
qualificação técnica com vistas à
expansão sustentável das empresas
integrantes
deste
grupo
empresarial.

• Algumas empresas já tinham
uma plataforma de ecommerce e aprenderam a
utilizá-la da melhor maneira
para aumentar as suas
vendas;
• Outras empresas começaram
a fazer a implementação da
plataforma de e-commerce.

Realizar
consultorias e
capacitações em
inovação voltada
ao mercado, com
foco em ecommerce.

3

Melhoria de
produtos

Palestrantes renomados e com
grande experiência foram muito
relevantes para o alcance dos
resultados. A consultoria na área
de marketing digital foi bastante
proveitosa, pois os participantes
puderam ‘ver’ na prática como as
redes sociais influenciam na
venda e aquisição de produtos.”
− Rayane Nunes
Gestora do projeto

Como sou uma empresa formada
por uma pessoa, eu mesma, e
sempre
trabalhei
com
pouquíssimos recursos e, minha
produção sendo autoral acaba
acontecendo na medida da minha
vontade e não do mercado.
Na maioria das vezes, não faço
cálculos nem de entrada nem de
saída, mas consigo entender que
gasto mais do que ganho na
produção e venda das minhas
joias.
O PROCOMPI tem me mostrado
uma realidade bem diferente da
minha e permitido que eu comece
a entender mais como é o
funcionamento de uma empresa.
Ainda tenho muitas dificuldades
de entender os processos,
nomenclaturas e todas as
questões que envolvem um a
empresa.
Sou
uma
microempreendedora que durante
anos agiu mais como artista do
que gestora. O PROCOMPI está me
ajudando a olhar a minha
produção e comercialização com
olhar mais de empreendedora.”

−

Lourdes Cabral Piantino
Lurdinha Danezy

•

Até o final do projeto, as empresas participantes apresentaram
aumento médio de produtividade de 9,8%;

•

Do total de empresas participantes, 80% apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou
processos, superando amplamente a meta estabelecida;

•

O respeito aos prazos de entrega foi melhorado em 60% das
empresas.

•

O grupo de empresas participantes constatou aumento médio
de 11,3% na carteira de clientes;

•

Reportaram ganhos significativos de faturamento, o qual
aumentou 88,3% em média;

•

As participantes aumentaram fortemente o quadro de
colaboradores, índice que apresentou crescimento médio de
190% entre as empresas.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

COMPETITIVIDADE DO SEGMENTO DE REPARAÇÃO
AUTOMOTIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ID DO PROJETO: 18

1ª CHAMADA

ESPÍRITO SANTO

DINAMIZA

SETOR
Reparação de Veículos

25

1

Seminário de
Produtividade

2

Seminário de
Finanças

Ensinar sobre fluxo
de caixa e controle
de contas a pagar e
receber.

• Controle por meio de planilhas
digitais.
• Entendimento sobre a relevância da
separação entre contas empresariais
e contas pessoais.

Seminário de
Meio
Ambiente

Orientar sobre
questões de
sustentabilidade e
impactos no meio
ambiente.

• Apesar de muitas empresas já
possuírem o hábito da reciclagem,
devido à participação no seminário,
estas foram capazes de encontrar
maneiras de melhorar suas ações
ambientais como um todo.

4

Consultoria de
Produtividade

Verificar de perto a
realidade da empresa
referente a sua
produtividade e
controle de
processos.

• Padronização de atividades;
• Elaboração de controles e
competências para as funções;
• Definição de monitoramentos
necessários e finais;

5

Consultorias
de Finanças

Verificar de perto a
realidade da empresa
referente as suas
finanças.

• Elaboração de fluxo de caixa;
• Organização de contas “a pagar” e “a
receber”;
• Definição de estratégica de cobrança.

6

Consultorias
de Meio
Ambiente

Verificar de perto a
realidade da empresa
referente a sua
atuação com ações
que contribuem para
o meio ambiente.

• Segregação e destinação de resíduos
sólidos;
• Redução e reaproveitamento do
consumo de água e de energia;
• Licenciamento ambiental;

7

Missão
técnica –
Feira Autonor
2017

Ampliar as
oportunidades de
negócios para as
empresas.

• As empresas fizeram muitos
contatos que podem potencialmente
contribuir com seus desempenhos,
assim como ampliaram suas opções
de fornecedores.

PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 19/08/2018
VALOR EXECUTADO
R$ 160.518,07
3

Promover a melhoria da gestão das
empresas, com o consequente
aumento da competitividade das
empresas participantes.

• Definição de esquemática da
sequência de processos (interações,
entradas e saídas);
• Identificação de riscos;
• Definição de ações de controle sobre
os riscos de cada processo.

Abordar a
produtividade da
empresa a partir da
análise e melhoria
dos processos.

EMPRESAS ATENDIDAS

A área de finanças foi a que mais
se destacou, pois era a de maior
preocupação
das
empresas
envolvidas. Foi a área que teve
mais envolvimento e interesse das
empresas nas consultorias.”

− Érika Nogueira Barbosa
Analista de Negócios, FIES

Melhoria do Layout da empresa
ampliando o espaço; refizemos
todo o piso, o que proporcionou
mais
limpeza
no
local;
organizamos os descartes e o
tratamento dos resíduos sólidos;
melhoramos o processo de
cobrança; implantamos controle
de custos dos serviços e controle
de orçamentos. Organizamos o
estoque, que é grande, e com a
idade de 40 anos!”
− Mateus Carari
Auto Peças Vagalume

•

Dentre os resultados alcançados, destaca-se a redução média
de 12,3% nos prazos de entrega do principal produto ou serviço
oferecido pelas empresas participantes. Algumas inclusive
contrataram mais funcionários para melhorar sua performance
de entregas;

•

Aumentou-se em 8,5% o número médio de veículos atendidos
por mês;

•

As empresas participantes conseguiram ainda reduzir seus
valores gastos com a realização de seu produto ou serviço
principal em 15,9%, em média;

•

Dentre o total de empresas, 55% inovaram ou aperfeiçoaram
produtos, serviços ou processos.

•

Todo projeto, ações e ocorrências serviram de aprendizado.
Ações que mobilizam mais o empresário e os fazem se
envolver de forma mais ativa são importantes para o alcance
dos resultados.

•

O fator que mais contribuiu para o alcance dos resultados foi a
combinação de ações de seminários, que ajudavam o
empresário a ter uma visão ampla do tema, e, posteriormente,
nas consultorias ele conseguia ser atendido individualmente
para tratar dos seus problemas, gerando melhorias, já sabendo
sobre o que se tratava.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E ATENDIMENTO DE
REQUISITOS SANITÁRIOS LEGAIS PARA A INDUSTRIA DE
ALIMENTOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA
ID DO PROJETO: 19

1ª CHAMADA

GOIÁS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas
EMPRESAS ATENDIDAS
18
PERÍODO
INÍCIO: 23/01/2017
FIM: 30/04/2018
VALOR EXECUTADO

1

R$ 216.650,00

Contribuir para elevar a segurança e
a qualidade dos produtos dos
fabricantes e/ou de alimentação
animal, implantando ferramentas
para controle da segurança e
qualidade, visando oferecer-lhes as
condições
adequadas
para
atendimento
das
legislações
vigentes.

2

Consultoria
em Boas
Práticas de
Fabricação e
Segurança de
Alimentos

Seminário de
Encerramento

Alavancar a
competitividade
por meio do
atendimento de
Requisitos
Sanitários Legais
que envolvem o
atendimento às
BPF.

Promover a difusão
dos resultados
alcançados e
fortalecer o
associativismo.

• A ação possibilitou o
atendimento aos requisitos
Programa de Qualidade e
Segurança de Alimentos;
• Das 18 empresas participantes,
15 implantaram BPF e 03
implantaram APPCC;
• Foram capacitados 100% dos
funcionários.

• Redução de desperdícios e
defeitos, índices de refugo e
retrabalho;
• Padronização de documentos e
redução de não conformidades.

A qualidade e a segurança de
alimentos nas rotinas de produção
somente serão promovidas e
sistematizadas quando a mudança
cultural for implementada. Trata-se
de uma ação de melhoria contínua
que cada empresa executará
juntamente com sua equipe, agora
devidamente treinada.”
−

•

Dentre os resultados alcançados, destaca-se que as empresas
participantes alcançaram o patamar médio de atendimento a
85% dos requisitos legais BPF;

•

Verificou-se aumento médio de 62% na produtividade do grupo;

•

Todo o quadro de colaboradores foi capacitado quanto aos
requisitos e procedimentos necessários à obtenção das
certificações almejadas;

•

Todas as empresas participantes apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos.

•

Elaboração (ou revisão, caso as empresas já contassem com
tal instrumento) do Manual de Boas Práticas de Fabricação,
elaboração de POP’s, planilhas de controle, instruções de
trabalho, elaboração do plano APPCC;

•

Percepção pelas empresas da importância do atendimento aos
requisitos legais para a sustentabilidade dos negócios do setor
de alimentos e bebidas.

Nelson Aníbal Orué
Gestor do Projeto

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

REFORÇO DA COMPETITIVIDADE NO SETOR
METALMECÂNICO EM ITAJUBÁ
ID DO PROJETO: 22

1ª CHAMADA

MINAS GERAIS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Metalmecânico
EMPRESAS ATENDIDAS
30

Reunião de
Governança

Estimular o espírito
de cooperação
entre as empresas,
despertando para o
trabalho conjunto.

• Fortalecimento do grupo e estímulo
à participação das empresas;
• Mensuração da prestação de serviço
entre as empresas;
• Troca de ferramental entre
participantes.

2

Ampliação de
Mercado

Identificar novos
mercados alvo,
identificar o nível
de maturidade e
gerar negócios
para o grupo.

• Encontro com usina do setor
sucroenergético;
• Elevação do portfólio de clientes;
• Apresentação de demandas de
manutenção e investimentos
previstos para 2019/2020.

3

Encontro de
negócios com
empresas
Âncoras

Aproximar grandes
indústrias
demandantes com
as empresas do
grupo.

• Acesso a 12 grandes indústrias
situadas em Minas Gerais durante o
projeto;
• As iniciativas incluíram visitas nas
empresas e rodada de negócios.

4

Capacitação
Gerencial

Elevar o nível de
gestão do grupo
em temas críticos
para o crescimento
das empresas.

• As empresas elevaram
consideravelmente o nível de gestão;
• O grupo passa a reconhecer a
necessidade de criar e gerenciar
indicadores;
• Busca pela equalização do fluxo de
caixa.

5

Consultoria de
produtividade
- Workshop
Metodologia
Lean

Apresentar ao
grupo as
ferramentas do
LEAN e sua
aplicabilidade
dentro do setor
metalmecânico.

• Melhoria de processos produtivos;
• Ampliação da competitividade do
grupo frente às concorrentes de São
Paulo;
• Melhor aproveitamento de
processos.

1

PERÍODO
INÍCIO: 16/01/2017
FIM: 31/12/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Promover a ampliaçao de mercados
para as empresas do setor
metalmecânico de Itajubá e região a
partir
do
aumento
da
competitividade
gerada
pelos
ganhos na gestão e operação dos
serviços prestados pelas empresas,
de forma que as mesmas estejam
aptas a atender novos mercados.

No início do projeto, o foco das
empresas era
abertura de
mercados, mas logo perceberam
que primeiro precisavam fazer o
‘dever de casa’. Nesta construção
o papel da cultura da cooperação
foi fundamental, pois as empresas
passaram
a
compartilhar
informações, dúvidas e serviços.”
−

Pedro Casasanta Peixoto
Gestor do projeto IEL/MG

O
treinamento
foi
muito
proveitoso. Estamos aplicando
conhecimento e as ferramentas
repassadas e acreditamos que
dentro em breve estaremos
colhendo mais frutos deste
trabalho. O melhor aproveitamento
foi a mudança de paradigma,
cultura das pessoas.”
−

•

Ao final do projeto, as empresas participantes ampliaram suas
produtividades médias em 58%, superando largamente a meta
estabelecida para o indicador;

•

O custo médio de produção também apresentou resultado
significativo, com redução média de 63,4% entre as
participantes;

•

Fortaleceu-se ainda o associativismo no setor, com 14% de
aumento no número de empresas associadas ao sindicato
setorial até o fim do projeto;

•

Ao longo do projeto, 11 novas empresas entraram no grupo de
participantes, ampliando em 41% o indicador de governança
que mensura o envolvimento de empresas metalmecânicas em
ações do projeto.

•

Acionamos a Prefeitura Municipal de Itajubá, por intermédio da
Secretária de Desenvolvimento, que abraçou o projeto e
colaborou com a sensibilização das empresas. Durante todo o
projeto, a Prefeitura participou de forma ativa.

•

Interação Academia x Indústria: a partir de iniciativas de
aproximação com as universidades, foram disponibilizadas 05
vagas de estágio. Ao final do período de estágio, dois destes
foram efetivados

•

Compartilhamento ativo das empresas na construção do
planejamento do projeto. As empresas sentiram-se
responsáveis pelas demandas solicitadas, de modo que os
resultados foram expressivos.

Berenice Batista Santos
Frominas

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE E
DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADO DO SETOR
METALMECÂNICO NA REGIÃO DO VALE DO AÇO
ID DO PROJETO: 23

1ª CHAMADA

MINAS GERAIS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Metalmecânico
EMPRESAS ATENDIDAS

1

Capacitação
Gerencial área comercial

Capacitação em
abordagem de
mercado, negociação e
vendas.

• Maior embasamento para criação de
s oportunidades de mercado;
• Embasamento técnico para
negociarem melhores condições de
compra e venda.

2

Capacitação
Gerencial planejamento
estratégico

Consultoria para os
gestores das indústrias
em planejamento
estratégico.

• Planejamento estratégico elaborado;
• Ferramentas Canvas, SWOT, análise
de modelo de negócio, Matriz de
geração de valor, 5W2H, PDCA;
• Atuação com maior direcionamento.

3

Ação em
melhoria da
produtividade

Levantamento
individual de gargalos
produtivos e ações
para minimizá-los.

• Plano de atuação para redução das
maiores improdutividades;
• Identificação de pontos de
retrabalhos, despadronização, NVAA,
PCP, Setup, layout.

4

Encontro de
Negócios com
empresas
âncoras

Criar oportunidades de
negócios para as
empresas da região, via
contato com empresas
âncoras.

• Contato direto com possíveis
compradores de peso, com foco em
negócios.
• Muitos desses contatos
desdobraram-se em efetivação de
negócios e novos clientes.

5

Acesso a
mercado Missão Brasil
OffShore
Macaé - RJ

Colocar as empresas
em contato com
empresas do setor de
Petróleo, Gás e Naval.

• As empresas tiveram contato com os
grandes players da cadeia de Petróleo
e Gás e participaram de rodada de
negócios da Brasil OffShore.

6

Acesso a
mercado –
Missão
Mercopar RS

Colocar as empresas
em contato com
indústrias e inovações
industriais.

• As empresas tiveram contato com
grandes players e participaram de
rodada de negócios durante a
Mercopar, em Caxias do Sul – RS.

7

Promoção da
Imagem do
polo

Elaboração de vídeo
institucional para o
setor metalmecânico
do Vale do Aço.

• Os vídeos elaborados ressaltaram a
integração do setor por meio do APL
e também o potencial transversal das
suas empresas.

8

Programa
SEBRAETEC inovação e
tecnologia

Permitir às empresas
demandantes o acesso
subsidiado a serviços
de inovação e
tecnologia.

• Consultoria Lean: melhorias de
processos em 03 empresas;
• Desenvolvimento de produtos:
desenvolvimento de protótipo por 01
empresa .

29
PERÍODO
INÍCIO: 16/01/2017
FIM: 31/12/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

O projeto visa contribuir para que as
empresas
do
segmento
de
metalmecânico
localizadas
na
Região do Vale do Aço acessem
novos mercados, por meio de ações
que as preparem, potencializando
sua competitividade e aumentando
sua
eficiência
interna
e
competências de gestão, além de
ações que criem oportunidades de
negócios para as mesmas.

A estrutura de governança – IEL,
SEBRAE, SIME, SINDIMIVA, APL –
sai fortalecida e amadurecida do
projeto, com destaque para o mote
de diversificação de mercado,
transbordando em uma iniciativa
paralela para desenvolvimento e
projeto coletivo de engenharia.”

•

Ao final do projeto, as empresas participantes ampliaram suas
produtividades médias em 20%;

•

O volume de negócios gerados aumentou 29% em decorrência
do projeto;

•

Do total de empresas participantes, 72% participaram de ações
de negócios até o final do projeto;

•

O projeto capacitou ainda 86% das participantes diretamente
em temas de interesse para o setor metalmecânico.

•

O projeto motivou as empresas na diversificação de mercados,
de modo que articularam paralelamente um outro projeto
independente no tema de inovação para desenvolver um
Incinerador de Resíduos.

•

O projeto do incinerador de resíduos é inovador para o grupo
em dois quesitos: agregação de valor por meio de elaboração
do projeto completo de engenharia e trabalho com incineração
de resíduos; e segmento historicamente não explorado na
região.

•

Fortalecimento do associativismo e interação sindical,
fortalecendo laços entre empresas de diferentes cidades
associadas a seus respectivos sindicatos.

− Daniela Coelho
Analista de projetos, FIEMG

A ação permitiu aprimorar os
conhecimentos, principalmente na
área comercial. A consultora é
muito competente, tem muito
dinamismo.
Tiramos
várias
dúvidas de ‘como fazer’. Em
termos de resultados práticos da
ação, contratamos mais uma
pessoa para a área de marketing,
fechamos
parcerias
para
prestação de serviços na área
comercial, ampliamos muito o
controle dos processos de gestão
comercial.
Há
mais
profissionalismo e segurança para
dialogarmos com os clientes, e
houve aumento da demanda por
parte dos clientes.”

−

Thalles Schoenenkorb
Jotta Manutenções

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

REFORÇO DA COMPETITIVIDADE NO SETOR DE
PIROTECNIA NA REGIÃO CENTRO OESTE (SANTO
ANTÔNIO DO MONTE E REGIÃO)
ID DO PROJETO: 24

1ª CHAMADA

MINAS GERAIS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Pirotecnia
EMPRESAS ATENDIDAS

1

Cultura da
Cooperação

Consultoria para
estimular a
cooperação entre as
empresas.

• Engajamento e fortalecimento do
grupo e do polo de pirotecnia;
• Construção de planejamento
estratégico.

2

Realização
dos Shows
Pirotécnicos

Promover o polo no
Jubileu de 300 anos
de N.S. Aparecida.

• Geração de mídias positivas;
• Doação de 5 toneladas de fogos;
• Melhoria da imagem do polo de
fogos de artifício.

3

Planejamento
Estratégico
para
Governança

Definir objetivos
estratégicos para o
polo de pirotecnia.

• Apresentação de plano estratégico;
• Fortalecimento da estrutura de
governança, por meio do sindicato.

4

Consultoria:
Canais de
venda e
distribuição

Identificar, redefinir e
ampliar canais de
vendas e
distribuição.

• Melhoria dos processos de
comercialização;
• Geração de novos negócios.

5

Consultoria
em PCP

Melhorar o processo
de controle de
produção.

• Ferramentas para planejamento e
controle da produção;
• Identificação de gargalos no
controle da produção.

6

Consultoria:
segurança na
fabricação

Otimizar produção e
segurança na
fabricação.

• Identificação de gargalos produtivos;
• Relatórios para redução de risco;
• Elaboração de 03 tipos de cartilhas
de orientação.

7

Consultoria:
gestão
financeira
para MPEs

Apresentar
conceitos e
ferramentas
gerenciais.

• Acesso a ferramentas de controle de
custos, formação de preços,
monitoramento e comercialização
de produtos.

8

Workshop
tributário

Assessorar
contabilmente sobre
mudanças na
legislação tributária.

• Assessoria contábil;
• Conhecimentos e atualização sobre
legislação tributária.

9

Estudo de
viabilidade

Desenvolver estudo
de viabilidade
técnica, econômica
e comercial do polo.

• Percepção sobre importância de
área de testes para fogos de artifício
em Santo Antônio do Monte.

10
11

Estrutura
comercial e
vídeo
institucional

Promover ações
comerciais e
elaborar vídeo
institucional

• Proposição de novos produtos e
serviços;
• Desenvolvimento de 03 vídeos
promocionais.

27
PERÍODO
INÍCIO: 09/01/2017
FIM: 31/12/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Propiciar às empresas participantes
do projeto do segmento de
pirotecnia locaizadas na Região
Centro Oeste de Minas Gerais para o
aumento de competitividade, com
ênfase no acesso a novos mercados
em pirotecnia e na sustentabilidade,
contribuindo
para
transformar
positivamente a imagem dessa
atividade industrial no país.

A governança do projeto atuou de
forma conjunta e parceira para que
a execução das ações ocorresse
da melhor maneira possível. A
ação
do
sindicato
foi
imprescindível para que houvesse
participação das empresas.”
− Carlos Magno da Silva
Analista de projetos FIEMG

:Após a finalização das visitas
feitas pela consultoria, tivemos um
novo olhar sobre o direcionamento
e gestão dos processos da nossa
empresa, fomos motivados a
buscar resultados e análise para
tomadas de decisão, registros
para aplicação de estratégias e
otimização das compras. Com o
PROCOMPI demos um passo
importante, identificando pontos
onde já tínhamos ferramenta
(software) para uso e estávamos
ociosos. Para finalizar, temos
certeza de que haverá melhora
significativa nos processos e as
áreas que desejamos melhorar.”
−

Artesanato de Fogos Vitória

•

Ao final do projeto, as empresas fecharam com aumento médio
de 99% em suas produtividades;

•

Do total de empresas participantes, 29,6% apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos de produtos, serviços ou
processos até o fim do projeto;

•

Reduziu-se o custo de produção médio entre as empresas
participantes em 29,6%;

•

Todas as empresas participaram de ações de negócios durante
a execução do projeto;

•

Qualificou-se ainda 88%
empresarial técnica.

•

Durante as consultorias, tornou-se possível demonstrar às
empresas que os custos de alguns produtos precisavam ser
revistos, pois em alguns casos não havia margem para lucro;

•

As cartilhas de segurança desenvolvidas no projeto estão
sendo enviadas pelas empresas para lojistas, o que contribui
com a divulgação do polo e do projeto;

•

O vídeo desenvolvido foi bem aceito pelos empresários. A mídia
local e regional promoveu o polo, por meio de ações positivas
do projeto;

•

Fortalecimento do sindicato local, ampliando associativismo e
engajamento entre empresas do setor.

dos empresários em

gestão

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

REFORÇO DE COMPETITIVIDADE NO SETOR DE
ELETROELETRÔNICO COM APLICAÇÕES PARA
INTERNET DAS COISAS EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ
ID DO PROJETO: 25

1ª CHAMADA

MINAS GERAIS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Eletroeletrônico
EMPRESAS ATENDIDAS

1

Workshop
Técnico
Gerencial

Apresentar melhores
técnicas de vendas e
fidelização de
clientes.

• Acesso à metodologia ágil;
• Aprimoramento do funil de vendas e
lead time de atendimento a clientes.

2

Acesso a
novos
mercados

Promover o acesso a
novos mercados,
participando de feiras
setoriais.

• *Exposição de produtos e modelo de
negócios na FUTURECOM;
• Visita da GE healthcare para cadastro
de novos fornecedores.

3

Workshop:
açúcar e álcool

Conectar grandes
usinas de geração de
energia com soluções
tecnológicas locais.

• Acesso aos principais stakeholders do
setor sucroenergético de MG;
• Conhecimento do modelo de negócios
e principais demandas de inovação.

4

Workshop:
energia eólica

Apresentar
oportunidades de
negócios com os
parques eólicos.

• Acesso aos modelos de negócio
disponíveis no setor de geração de
energia eólica.

5

Workshop:
Tendências em
IoT

Disseminar a
temática de IoT e
demonstrar casos de
sucesso.

• Conhecimento de novas indústrias que
estão utilizando modelo indústria 4.0;
• Revitalização de produtos.

6

Consultorias:
produtividade e
gestão
empresarial

Aumentar a eficiência
produtiva.

• Reduções de retrabalho, de custos de
produção e ocupação hora/máquina;
• Melhor balanceamento da produção.

7

Homologação
e certificação
de produtos

Auxiliar no preparo de
documentação para
homologação e
certificação;

• Lançamento de novos produtos ao
mercado consumidor;
• 10 projetos levados em frente, 6 dos
quais já em comercialização.

8

Workshop:
oportunidades
do mercado de
energias

Apresentar
oportunidades de
mercado a partir de
fontes renováveis.

• Apresentação de novos modelos de
geração de energia;
• Projeção de crescimento no futuro
próximo.

9

Seminário
Indústria 4.0

Apresentar
oportunidades por
meio da inovação.

• Desmistificação da indústria 4.0;
• Identificação de oportunidades no
campo de criação e desenvolvimento
de sistemas e soluções embarcadas.

10

Workshop:
oportunidades
no vale da
eletrônica

Criar oportunidades
reais de negócios
para as empresas do
grupo.

• Participação de rodada de negócios do
INOVASUL;
• Acesso a 9 empresas âncoras, com
várias demandas.

28
PERÍODO
INÍCIO: 16/01/2017
FIM: 31/12/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Aumentar a competitividade das
empresas participantes do projeto
do
sgmento
eletroeletrônico
localizadas no sul de Minas Gerais,
desenvolvendo soluções voltadas
para internet das coisas com
aplicação
nos
mercados
estratégicos
de:
Cidades
Inteligentes;
Construções
inteligentes e empreendimentos da
área de energia

O projeto foi um desafio pela
complexidade
da
ação
de
homologação e certificação de
produtos. Contudo, a visita da GE
mostrou que o polo tem muita
capacidade e P&D para fornecer
peças e componentes de alto valor
agregado, inclusive para o setor
Biomédico.”
−

•

Ao final do projeto, as empresas fecharam com aumento médio
de 35,3% em suas produtividades;

•

Do total de empresas participantes, 55,6% apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos de produtos, serviços ou
processos até o fim do projeto;

•

O grupo ainda ampliou seu volume de negócios, expandindo
sua carteira de clientes em 16,3%.

•

Interação entre grupos de empresas em projetos PROCOMPI
no estado de Minas Gerais. As empresas deste projeto
forneceram serviços para as empresas do projeto Procompi
Metalmecânico de Itajubá;

•

Fortalecimento do sindicato local, ampliando associativismo e
engajamento entre empresas do setor.

Pedro Casasanta Peixoto
Gestor do projeto IEL/MG

Eu considero ações como estas
muito importantes, encontro de
setores
para
promover,
proporcionar
e
induzir
negócios. Por coincidência, nosso
setor é um setor de tecnologia que
se adequa facilmente em distintos
setores como fornecedor. A nossa
visita identificou tudo isso. Das
empresas que foram à missão
Sucroenergética, todas voltaram
com o dever de casa para, em
curto e médio prazo, apresentar
propostas de fornecimentos, cada
uma nas suas especialidades”.
−

Roberto Souza Pinto
Presidente SINDVEL

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA REGIÃO
DO TRIÂNGULO MINEIRO, POR MEIO DOS PILARES
SOCIO ECONOMICO E AMBIENTAL
ID DO PROJETO: 26

1ª CHAMADA

MINAS GERAIS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Construção Civil
EMPRESAS ATENDIDAS
25

1

Palestra: visão e
inovação de
mercado da
construção civil

Realizar palestra
trazendo
conceitos de
inovação para os
empresários do
setor.

• Validação do plano de trabalho;
• Motivação de participantes quanto
à inovação em suas empresas.

2

Missão técnica
(MINASCON) e
palestra: uso do
BIM na
Construção Civil

Oportunizar aos
empresários
conhecer
fornecedores de
toda a cadeia do
setor, além de se
atualizarem.

• Intercâmbio entre os 2 polos do
setor (Uberaba e Uberlândia);
• Atualização sobre uma das
maiores tendências para o setor:
ferramenta BIM.

3

Missão técnica
(EXPOCIGRA) e
palestra: reforma
trabalhista na
Construção Civil

Discutir a apresentar
os impactos da
reforma trabalhista
sobre o setor de
Construção Civil.

4

Curso de
redução de
custos e
processo de
melhoria
contínua

Estimular os
trabalhadores com
conceitos de
melhoria contínua.

• Trabalhadores motivados a
implantarem mudanças nos
processos de suas empresas.

5

Curso de
liderança e
melhoria
contínua para o
corpo gestor

Construir novos
padrões de liderança
e conceitos de
melhoria contínua.

• Empresários dotados de
informações técnicas e
ferramentas essenciais para
implementação de projetos de
melhoria e otimização de
processos.

PERÍODO
INÍCIO: 01/01/2017
FIM: 29/11/2018
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Promover condições de apoio a
retomada do crescimento do setor
da construção civil da região de
Uberaba e Uberlândia (Triângulo
Mineiro), por meio da atuação
coletiva
em
temas
socioeconomicos e ambientais:
ações de qualificação de recursos
humanos,
fortalecimento
da
atuação mercadológica e melhoria
de processo produtivo.

• Intercâmbio entre os 2 polos do
setor (Uberaba e Uberlândia);
• Troca de informações sobre as
mudanças na Lei Trabalhista.

O setor estava se recuperando de
uma grande crise. Entendemos a real
necessidade dessas empresas e
direcionamos a maior parte dos
recursos para uma ação mais
estratégica e com resultados de
curto prazo. A partir de então, as
empresas sentiram confiança, se
motivaram e aderiram ao projeto.”
− Ana Carolina Cristiano
Analista de Projetos, FIEMG

•

Ao final do projeto, as empresas conseguiram reduzir seus
custos médios de produção em 45%;

•

Do total de empresas participantes, 75% apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos de produtos, serviços ou
processos até o fim do projeto;

•

Foram capacitadas 84% das participantes em temas de
interesse para o setor de Construção Civil;

•

O grupo ainda ampliou seu volume de negócios, expandindo
sua carteira de clientes em 18%.

•

O setor está retomando sua competitividade no mercado após
passar por significativa crise nos últimos anos, o que impactou
muito sobretudo em sua mão de obra que teve queda intensa.

•

Aprimoramento da moral do grupo, o qual demonstrou maior
motivação em processos contínuos de aprimoramento e
ganhos de competitividade.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROMOÇÃO DA MELHORIA DOS PROCESSOS
PRODUTIVOS E AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS
INDÚSTRIAS DO SETOR DE CONFECÇÕES DA REGIÃO
ID
DO PROJETO: 28 DE1ªBELÉM.
CHAMADA
PARÁ
DINAMIZA
ROPOLITANA

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
EMPRESAS ATENDIDAS

1

Curso de
Modelagem
Industrial

Capacitar os
colaboradores na
criação de moldes.

• Aprimoramento e criação de
modelagens;
• Apresentação das peças produzidas
entre participantes.

2

Curso de
Supervisor de
Produção – 1ª
Etapa

Capacitar os
supervisores de
produção das
empresas.

• Melhorias de desempenho dos
supervisores;
• Aumento de produção;
• Redução de perdas e retrabalho.

3

Curso de
Supervisor de
Produção – 2ª
Etapa

Capacitar os
supervisores de
produção em
cronoanálise.

• Supervisores treinados a planejar e
realizar o controle de produção;
• Ganhos em controle de qualidade e
fabricação.

4

Curso de
Modelagem
computadoriza
da

Informatizar a
construção,
graduação e
documentação de
moldes

• Esclarecimento quanto às vantagens
da modelagem computadorizada;
• Ganhos de agilidade e precisão na
criação de moldes.

5

1ª Consultoria
de chão de
fábrica

Conhecer o
funcionamento das
diversas áreas das
indústrias.

• Realização de plano de atendimento
individual;
• Elaboração da relação de prioridades a
serem implementadas.

6

2ª Consultoria
de chão de
fábrica

Analisar maquinário e
orientar supervisores
produtivos.

• Análise de maquinário, forma de
manutenção e tempo de fabricação
dos produtos;
• Orientação sobre melhorias possíveis.

7

3ª Consultoria
de chão de
fábrica

Acompanhar o
andamento das
mudanças sugeridas.

• Implementação do quadro de
produção eletrônico nas empresas;
• Maior utilização de supervisão da
produção com cronoanálise.

8

4ª Consultoria
de chão de
fábrica

Revisar todo o
processo
implementado nas
empresas.

• Análise dos ganhos obtidos com as
consultorias de chão de fábrica;
• Orientações finais nas áreas de gestão
empresarial.

9

Workshop:
tendências
para o setor de
confecções.

Fornecer uma visão
geral sobre as
mudanças que
ocorrem na indústria.

• Aquisição de conhecimentos sobre
sustentabilidade, individualização de
produtos, inovação e estratégias de
agregação de valor.

25
PERÍODO
INÍCIO: 16/01/2017
FIM: 27/07/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Promover a melhoria dos processos
produtivos
e
aumento
da
competitividade das indústrias do
setor de cofecções da Região
Metropolitana de Belém

As empresas que alcançaram os
melhores resultados foram as que
os
gestores
realmente
se
envolveram
no
processo,
participando dos cursos, seguindo
orientações dos consultores e
buscando inovar seus processos
ou produtos.”
−

Sonia Maria Barroso
Gestora FIEPA

O PROCOMPI, desde a primeira
edição em que participamos só
tem agregado valor à minha
empresa. As consultorias fizeram
com que realizássemos muitas
mudanças que nos levaram ao
crescimento.
Hoje
estamos
atendendo a diversos municípios e
outros estados. Estamos prontos
para expandir, porém com mais
segurança”.
−

Celianne Cruz Bastos
Art-Malhas

•

O grupo de empresas verificou, ao final do projeto, aumento
médio de 53,1% em sua produtividade, superando largamente a
meta inicial de 10%;

•

O faturamento do grupo também cresceu, alcançando elevação
média de 17,9% entre as empresas participantes;

•

Do total de empresas no projeto, 58,8% apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou
processos.

•

Com a orientação sobre o layout de uma das empresas,
aproveitando um espaço ocioso no mezanino, foi evitado que a
fábrica tivesse que mudar para outro local e com isso a
empresa pode investir em outros setores, resolvendo inclusive
um atrito entre os gestores da empresa;

•

Após as consultorias, a empresa Deslumbrante, que arcava
com duas despesas com imóveis, optou pela mudança para um
imóvel maior, agregando loja e fábrica, e criando um espaço
para as noivas fazerem fotos e se arrumarem no dia de seu
casamento. Observou-se aumento do número de clientes além
de agregar valor aos seus serviços.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL PARA GESTORES
DAS INDÚSTRIAS DE PANIFICAÇÃO
ID DO PROJETO: 31

1ª CHAMADA

PARANÁ

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas
EMPRESAS ATENDIDAS
26

1

PERÍODO

Gestão
financeira e de
custos

Mapeamento dos
custos dos produtos
e Indicadores de
Produtividade.

• Levantamento dos custos dos
produtos;
• Padronização dos preços;
• Melhoria no fluxo de caixa.

INÍCIO: 01/01/2017
FIM: 13/03/2020

2

Gestão de
recursos
humanos

Desenvolvimento da
equipe de trabalho e
eliminação de
desperdícios.

• Organização de ações dos gerentes;
• Diminuição de rotatividade dos
colaboradores;
• Criação de regulamento interno;
• Melhora na higienização e
armazenamento das mercadorias;
• Diminuição de desperdícios de
produtos.

3

Gestão da
produção

Estruturação dos
processos produtivos
e Padronização de
processos.

• Desenvolvimento de planilhas e
fórmulas para controle dos processos;
• Criação de indicadores;
• Distribuição adequada de mão de obra
nas panificadoras e padarias.

Gestão
comercial

Organização da
operação de vendas
estratégia para
comercialização dos
produtos.

• Aumento de vendas;
• Criação de estratégias para atração de
clientes;
• Identificação de necessidades e
oportunidades de produtos e serviços
para clientes, tendo retorno financeiro;
• Criação de plano de ação.

Capacitação sobre
Mix de padaria e
Vendas com foco na
panificação.

• Fomento para a criação de novas
combinações de produtos;
• Levantamento do tipo de produtos
oferecidos, perfil do público-alvo e
estratégias de venda;
• Atualização das mídias sociais
utilizadas pelas panificadoras e
padarias.

VALOR EXECUTADO
R$ 180.000,00

Realizar capacitação empresarial
nas Panificadoras de Maringá e
Região, a fim de fortalecer o
segmento e adeuqá-lo às exigências
do mercado em atendimento,
qualidade dos produtos, egurança
alimentar e aos elevados padrões de
competitividade.

4

5

Gestão de
vendas

O setor de panificação e padaria é
ativo e com esse projeto puderam
perceber o quanto de ações o
Sistema Indústria como um todo
tem à sua disposição, sempre está
em busca de conhecimento,
aprimoramento de técnicas e
novos produtos para seus clientes
e potenciais clientes.”
−

Adriane Ivanick
Gestora FIEP

•

Ao final do projeto, as empresas participantes apresentaram
aumento médio de 15% em suas produtividades, superando em
50% a meta estabelecida para o indicador;

•

Reduziram ainda o custo unitário de produção em 9%, por meio
da implementação de ferramenta de controle como 5S;

•

Do total de empresas participantes, 47% apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos de produtos, serviços ou
processos até o final do projeto.

•

Todas as empresas participantes melhoraram seus
indicadores de boas práticas de fabricação, com ampliação
média de 24,4%no número de processos adequados.

•

Aumento no desenvolvimento da equipe de trabalho, com
alcance de empresas passando dos 43%, observados na
pesquisa inicial (T-0), para 49% na pesquisa final (T-F);

•

Melhoria na estrutura dos processos de produtos, cujo índice
foi elevado de 42% das empresas participantes, em T0, para
56% em T-F;

•

Ganhos no número de empresas que reportaram melhorias na
organização da operação de vendas, com resultado inicial de
45%, em T0, elevado a 54% do total de empresas em T-F;

•

Criação e/ou melhoria de estratégias para comercialização,
alcançando o patamar de 49% das empresas no final do
projeto.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA CADEIA
PRODUTIVA DA MADEIRA, NA REGIÃO DO MÉDIO RIO
TIBAGI
ID DO PROJETO: 32

1ª CHAMADA

PARANÁ

COMPETITIVIDADE

SETOR
Madeira e Móveis
EMPRESAS ATENDIDAS
20

Desenvolvimen
to Empresarial
– Mapeamento
de processos

Habilitar as empresas
a diagnosticar e
reconhecer seu grau
de maturidade.

• Levantamento de novas atividades;
• Mapeamento das ações realizadas;
• Entendimento do cliente, potenciais
clientes e fornecedores;
• Melhoria dos processos comerciais.

Modelagem de
Negócios –
CANVAS

Capacitar o grupo em
Business Design,
explorando e
desmistificando
modelos de
negócios.

• Desenho de modelo de negócios;
• Consolidação do perfil do público de
cada empresa;
• Levantamento de ideias para melhorar
a experiência do cliente.

Marketing
Eletrônico

Ampliar visibilidade
nos mecanismos de
busca e ateliês
ranqueados de sites.

• Avaliação das mídias sociais;
• Visitas técnicas as empresas OLIST e
Madeira Madeira;
• Aplicação de funil de vendas e
nutrição de leads em um e-commerce.

Vendas e
atendimento

Treinar e capacitar os
vendedores no que
se refere à
abordagem de
atendimento.

• Criação de estratégias de vendas;
• Treinamentos motivacionais com a
equipe de vendas e produção;
• Atividades com dinâmicas para
seleção de novos colaboradores.

5

Gestão de
Clientes - CRM

Implementar a
tecnologia do CRM e
capacitar as equipes
comerciais.

6

Núcleo de
Acesso ao
Crédito

Aproximar o grupo de
agentes financeiros.

• Conhecimento das linhas de acesso a
crédito;
• Acessibilidade de linhas de
financiamento e suas condições.

7

Marketing
Digital

Fomentar a inovação
e competitividade
nas empresas
participantes.

• Nivelamento em Marketing Digital,
focado no setor moveleiro;
• Apresentação de ferramentas
especificas, de acordo com a
necessidade dos clientes (sites, redes
sociais, WhatsApp);

8

Missão
Empresarial
Internacional

Missão de
Benchmarking para
incentivar os
empresários a inovar.

• Conhecimento do posicionamento
comercial e segmentos;
• Novas técnicas de apresentação de
vitrines e exposição do mobiliário;
• Aproximação dos empresários.

1

PERÍODO
INÍCIO: 01/01/2017
FIM: 28/02/2020

2

VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

3

4

Aumentar a competitividade das
empresas de micro e pequeno porte
do segmento de madeira e móveis
da Região de Telemarco Borba/PR,
por
meio
do
aumento
da
produtividade
e
soluções
inovadoras no que se refere ao
portfólio de produtos e processos
de
desenvolvimento
de
fornecedores, processamento e
mercados.

•
•
•
•

Mapeamento de processo comercial;
Redesenho da operação comercial;
Construção da planilha de processos;
Utilização da ferramenta CRM nas
ações do dia-a-dia.

Neste projeto foram realizadas
ações ricas em informações,
conteúdos e ferramentas que
proporcionaram aos empresários
um conhecimento amplo. A
oportunidade de visitar outras
empresas proporcionou um ganho
maior ainda na implantação das
ações no dia a dia do negócio.”
−

•

As empresas participaram de todas as ações realizadas no
projeto, porém, tendo em vista questões operacionais e de
gestão, os resultados não foram mensurados logo ao término
das ações, e sim, passado já um tempo. Ocasionando a não
participação das empresas na devolutiva do mesmo.

•

Desse modo, infelizmente, os resultados finalísticos não
puderam ser mensurados para o projeto.

•

Os empresários e seus colaboradores, tiveram acesso a várias
informações importantes para o andamento de seus negócios
com mais visibilidade, gestão, autonomia e lucratividade.

•

Ganhos em reconhecimento de concorrentes e seus
diferenciais estratégicos. As empresas participantes têm
listados os produtos e serviços oferecidos, sabem e exploram
seus pontos fortes, tem pleno conhecimento das principais
ameaças do setor e conhecem quais são os principais entraves
para maior competitividade do seu negócio.

Adriane Ivanick
Gestora FIEP

Essa missão comercial que tivemos a
oportunidade de fazer foi sem dúvida
sensacional! Ir em um grupo de
pessoas fazer esse tipo de trabalho é
muito mais rico, conseguimos ter
discussões sobre temas variados e
muito além de apenas a parte
comercial. O grupo se manteve unido
e a troca de informações e
conhecimentos nos fizeram ter uma
visão de mercado que seria
impossível termos conseguido ter no
Brasil.
Consegui além do roteiro oficial,
visitar uma loja de moveis chamada
Fleux, marquei uma reunião com o
Gianni Cantarutti um dos maiores
experts de madeira do mundo e uma
reunião com a arquiteta Anna Vitória
Isfer Zardo, radicada em Paris.”
− Rodolpho Guthierrez
Boulle Fabricação e Comércio
de Móveis LTDA

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
EMPRESARIAIS
ID DO PROJETO: 35

1ª CHAMADA

PARANÁ

COMPETITIVIDADE

SETOR
Reparação de Veículos
EMPRESAS ATENDIDAS
13

1

Gestão
Administrativa,
Pessoas e
financeira

Treinar em Gestão
Administrativa,
Pessoas e Gestão
Financeira.

• Organização no ambiente de trabalho;
• Controle das movimentações
logísticas;
• Melhoria e padronização na
precificação do serviço e produtos.

Gestão da
Produção

Treinar e aplicar
ferramentas para a
redução de
desperdícios.

• Padronização dos processos;
• Controle de tempo de espera de cada
cliente;
• Otimização e organização de layout,
estoque e tempo de procura de peça;

Gestão da
Qualidade

Melhorar a qualidade
dos serviços
prestados aos
clientes.

• Melhoria na distribuição dos serviços
entre os mecânicos;
• Diminuição do tempo com
deslocamento durante o percurso
realizado para montagem dos veículos;
• Entrega mais efetiva e rápida do
serviço ou cotação ao cliente;

Desenvolvimen
to pessoal

Identificar e aplicar
treinamentos para
melhorar o ambiente
de trabalho.

• Atendimento de clientes mais ágil e
assertivo;
• Motivação e troca de experiência entre
os colaboradores das empresas
participantes.

PERÍODO
INÍCIO: 01/01/2017
FIM: 13/03/2020

2

VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00
3

Implantar nas micro e pequenas do
segmento de reparação de veículos
localizadas em Ponta Grossa e
Região de Curitiba, uma filosofia de
gestão focada na redução de
desperdícios, na melhoria da
qualidade, redução de tempo e
custo de produção.

4

• Comunicação mais assertiva dos
produtos, serviços e peças que são
ofertados nas oficinas e mecânicas;
• Melhoria e criação de canais de
comunicação com os clientes,
potenciais clientes e fornecedores.

Lean
Comunicação

Aprimorar a
comunicação focada
no cliente e
potenciais clientes.

6

Marketing
Digital

Capacitar os
empresários em
Marketing Digital
focado à reparação.

• Nivelamento dos empresários com
relação a Marketing Digital;
• Esclarecimentos de dúvidas de mídias
sociais;
• Adequação de mídias para o
setor/região.

7

Conquista e
fidelização dos
clientes

Aprimorar na
conquista e
fidelização dos
clientes.

• Melhoria de conteúdo no
Site/Facebook/Instagram;
• Aproximação com os clientes;
• Redução do tempo em que o veículo
fica na oficina.

5

As ações realizadas foram de extra
importância para a geração de
renda para o setor, engajamento
dos
empresários
para
participarem de ações que
necessitam
para
a
serem
representativos e principalmente
competitivos com um aumento
significativo no seu faturamento.”
−

•

O grande resultado alcançado com o projeto foi a redução de
desperdícios entre as empresas participantes, apresentando
queda média de 19,9% em termos de horas de retrabalho;

•

As empresas participantes conseguiram ainda aumentar suas
produtividades médias em 2,9%.

•

Aproximação entre as empresas do setor de reparação e
principalmente com o Sindicato e Sistema FIEP, fazendo com
que os participantes ficassem mais engajados e motivados a
participar e realizarem as ações ofertadas a eles no decorrer no
projeto;

•

Maior engajamento das empresas locais com o SEBRAE
Nacional e CNI, por meio de visitas para conversarem
diretamente com os empresários participantes dos projetos. Os
empresários se sentem prestigiados e ganham mais confiança
em participar ativamente das ações ofertadas para a melhoria
contínua das empresas.

Adriane Ivanick
Gestora FIEP

Nosso maior ganho foi na área do
‘desperdício’, sim, desperdício de
tempo dos nossos colaboradores
técnicos, nos trazendo um ganho de
tempo na execução dos serviços.
Um exemplo bem claro foi o serviço
de ‘descondicionamento’ do motor
que gastávamos em média 56h
trabalhadas, hoje o mesmo trabalho
executamos com 32h, 40% eficácia
do serviço, aumentando nosso
faturamento em mais de 12%.
Basicamente, o que realmente posso
afirmar é que fazemos tantas vezes
as mesmas coisas dentro da
empresa, pensando que está sendo
eficiente e funcional, porém quando
recebemos uma consultoria pontual
e externa, conseguimos enxergar
melhorias simples e que nos trazem
retorno significativo.
Por esse motivo recomendo esse
projeto aos empresários.”
−

Jader Diniz
SCANPONTA

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DA
ÁGUA MINERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ID DO PROJETO: 36

1ª CHAMADA

RIO DE JANEIRO

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas
(Água Mineral)
EMPRESAS ATENDIDAS
24

1

Desenvolvimen
to do
Programa de
Certificação

Determinar
parâmetros de
adequação de
conformidade.

• Etapa imprescindível para execução
do projeto – PE 414 ABNT.

2

Elaboração e
aplicação do
Checklist

Avaliar o estágio de
atendimento dos
procedimentos
definidos no PE –
414 ABNT.

• Possibilitar a avaliação individual de
cada empresa.

3

Implementaçã
o do processo
de certificação

Consultoria para
adequação das não
conformidades nas
empresas.

• Empresas preparadas para receber a
auditoria.

4

Auditoria de
certificação

Desenvolvimento de
coleção e com o
objetivo de definir um
plano de ação.

• Realização da auditoria para
verificação do atendimento integral a
PE 414.

5

Adequações de
não
conformidades

implementação do
projeto para correção
de não
conformidades
registradas.

• Empresas preparadas para receber a
auditoria.

6

Construção de
Website e
criação de 50
cards

Melhorar a gestão da
marca pelo grupo.

• Criação de ferramenta de divulgação e
manutenção do grupo que conseguiu
ser certificado.

Elaborar um vídeo
360° de alta
resolução publicado
e acessível através
da internet.

• Material lançado no seminário de
encerramento do projeto.

Medir a melhoria nos
processos
produtivos.

• Visitas necessárias para medir a
evolução nas empresas que optaram
por não receber a auditoria.

PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 30/12/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Desenvolver a percepção do
consumidor da diferenciação por
qualidade da água mineral natural
do Rio de Janeiro, através da
certificação das micro e pequenas
ndústrias da Região Metropolitana
do Estado do Rio de Janeiro do
segmento
de
Água
Mineral
participantes do projeto.

7

8

Elaboração de
Filme 360°

Visitas
individuais
para aplicação
do checklist

Diferenciar-se num período de
crise pode ser um fator
preponderante para o sucesso. O
resultado esperado é uma melhor
comunicação com o consumidor e
o reconhecimento por ele dos
benefícios de adquirir um produto
mais caro, porém, com qualidade
assegurada.”
−

•

O principal resultado do projeto foi a melhoria dos percentuais
de conformidade em 91,6% das empresas participantes,
superando a meta estabelecida em 80%;

•

Adicionalmente, constatou-se ainda que 83,3% das empresas
alcançaram pelo menos 80% de conformidade em relação à PE
ABNT 414.

•

O SINDINAM passou a integrar os programas de qualificação
da Firjan com capacitações em BPF e APPCC. Houve um
expressivo aumento no número de associados ao SINDINAM E
ABINAM. Melhorias nas práticas associativas foram o principal
resultado;

•

O primeiro seminário, que teve custos como tema de uma
apresentação, gerou a customização de um curso de custos
específico para empresas de água mineral. Esta ação teve o
apoio e execução realizada pelo IEL;

•

O Sebrae RJ customizou um curso piloto para os distribuidores
de água mineral com foco em Boas Práticas no transporte e
distribuição de água mineral. 0 Sebrae UF RJ foi um parceiro
constante e presente durante toda a execução do projeto;

•

Visibilidade em diversas mídias digitais com a criação do site e
posts no Facebook e Instagram. Acesso a novos mercados
através da participação de algumas empresas em rodadas de
negócios com empresas de catering.

Ronaldo Nogueira Martins
Consultor FIRJAN

Vejo
como
resultado
na
certificação conquistada pelo
trabalho desenvolvido junto ao
PROCOMPI,
uma
enorme
organização
dos
nossos
processos, fazendo com que nos
tornássemos mais eficientes e
tivéssemos a qualidade e a
segurança dos nossos produtos
ocupando espaços fundamentais
e prioritários na gestão do
negócio. A água mineral ainda é
uma commodity, mas caminha na
busca em agregar valores através
de diferenciais e que esses sejam
percebidos pelos consumidores. A
certificação concedida nos deu
ferramenta para apresentarmos
valores de qualidade e segurança
dos nossos produtos, bem como
tem contribuído sobremaneira
com a equipe de vendas na
argumentação competitiva com
marcas já consolidadas no
mercado.”
−

Marcelo Hauaji Pacheco
Mineração Serra Brito

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

INTERNACIONALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA
AUDIOVISUAL FLUMINENSE
ID DO PROJETO: 37

1ª CHAMADA

RIO DE JANEIRO

COMPETITIVIDADE

SETOR
Audiovisual
EMPRESAS ATENDIDAS
20
PERÍODO

1

INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 31/10/2019

Seminário
Audiovisual
de
Internacionali
zação

Treinamento
internacional de
projetos e roteiro.

Curso de
Gestão de
Projetos com
Ênfase em
Audiovisual

Capacitação para
aprendizado dos
participantes em
capitação de
recursos
alternativos para o
segmento de
audiovisual.

VALOR EXECUTADO
R$ 260.000,00
2

Capacitar as micro e pequenas
indústrias do setor Audiovisual
fluminenses
para
acessar
o
mercado internacional, ampliando a
conexão das empresas com os
players internacionais, além de
promover a indústria audiovisual do
Rio de Janeiro no exterior.

3

4

• Aprendizagem sobre
desenvolvimento projetos de
audiovisual para o mercado
internacional;
• Participação da rodada de
negócios da AFM - American Film
Market – Los Angeles;
• -Acordo de cooperação
internacional para produção de
filmes, será lançado em 2021.

• Empresas capacitadas e criaram
um plano de ação e captação de
recursos alternativos a Ancine.

Lançamento
do Livro “Os
Desafios do
Audiovisual

Apresentar um
negócio no
segmento e alguns
dos inúmeros
gargalos da área
do Audiovisual.

• O livro vem sendo adotado em
faculdades e cursos técnicos de
audiovisual.
• 80% dos livros foram distribuídos
para bibliotecas públicas, escolas
de ensino de audiovisual, para
autarquias do governo estadual e
municipal do Rio de Janeiro.
• Disponibilização gratuita da
versão digital do livro no site da
Firjan.

Workshop de
gestão
Projetos em
Audiovisual

Uma apresentação
de como captar
recursos no setor
de audiovisual e
identificar
demandas para
cursos de
capacitações no
setor.

• Através de um questionário os 62
inscritos fizeram a avaliação e
acharam as informações
relevantes e deixaram o nome
para um novo curso, mesmo que
fosse pago o curso.

O projeto se destacou por abordar
um módulo sobre Leis de Incentivo
Estadual
e
Municipal,
sem
mencionar
a
Ancine,
desmembrando-as para facilitação
do empresário ao seu acesso, tendo
em vista pequenas empresas
dificilmente
conseguirem
ser
competitivas.
−

•

Devido ao caráter específico do projeto, as ações foram
voltadas para o resultado único de aperfeiçoamento ou
inovação em produtos. Ao final do projeto, todas as empresas
participantes construíram planos de ação para capacitação que
as fazem aptas a buscarem recursos nacional e
internacionalmente.

•

Ganhos de visibilidade em diversas mídias digitais, como Tela
Viva, Site da Firjan, Rio2C;

•

Aproximação dos pequenos produtores de audiovisual para
associações em projetos de maior porte afim de minimizar
riscos;

•

Parceria do SICAV, donos de produtoras de audiovisual que
difundiram o curso em seus sites, o que gerou uma fila de
espera e pedidos em todo o país por mais versões do curso.

Angelo Chafin
Analista FIRJAN

O curso de produção executiva
oferecido pelo Sicav em parceria
com a Firjan e com a PGA
(Producers Guild of America) em
2017, do qual participei, foi uma
experiência
bastante
enriquecedora, sobretudo por
conta da troca de experiências
entre os produtores norteamericanos, membros da PGA,
que nos apresentaram os diversos
modos
de
produção
para
diferentes produtos audiovisuais
em voga nos EUA, e também entre
os produtores brasileiros que
participaram do workshop.
. Em resumo, foi uma experiência
bem positiva, que permitiu
sobretudo um aprimoramento na
forma
de
apresentação
e
desenvolvimento de projetos em
minha produtora.”
− Eduardo Goldenstein
Aion Cinematográfica LTDA

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FASHION BOOST | PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS DE MODA
ID DO PROJETO: 39

1ª CHAMADA

RIO DE JANEIRO

COMPETITIVIDADE

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
EMPRESAS ATENDIDAS
25

Workshop de
Desenvolvimen
to de Produto

Busca contínua de
processos que
agilizem os
processos de
decisão.

• Processos mais eficientes que
agilizaram processos de decisão, do
desenvolvimento de produtos e
coleção das empresas participantes.

2

Workshop de
Gestão da
Produtividade

Conscientizar e
incomodar os
participantes do
projeto sobre
processo produtivo.

• Identificação dos desperdícios de
tempo, matéria-prima e mão de obra;
• Agilidade na tomada de decisão;
• Conscientização da necessidade de
encarar a rotina de uma nova forma,
mudança de mindset.

3

Workshop de
Atuação no
mercado e
vendas

Abordagem das
principais
competências
requisitadas pelo
mercado.

• Prospecção de novos mercados;
• Utilização de novas ferramentas
digitais como geradoras de
oportunidades.

4

Consultoria de
Desenvolvimen
to de Produto

Desenvolvimento de
coleção e definição
de um plano de ação.

• Aprendizado integral e individual com
mão na massa, da construção de um
plano de ação para desenvolvimento
de uma coleção.

5

Consultoria de
Gestão da
Produtividade

Levantar as
necessidades do
cliente, identificar
soluções e
recomendar ações.

• Utilização das ferramentas
apresentadas no workshop;
• Melhor gestão da produtividade no
processo criativo e produtivo.

6

Consultoria de
Atuação no
mercado e
Vendas

Apresentação de
técnicas e
ferramentas de
vendas.

• Aprendizado sobre técnicas e
ferramentas que auxiliam prospecção
de clientes e concretização de vendas.

7

Ciclo de 8 Mini
palestras Fevest

Participação nos
eventos no âmbito da
FEVEST.

• Palestras com conteúdo diverso sobre
o mercado da moda, e-commerce,
branding, comunicação, produção
executiva, representatividade, entre
outros.

1

PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 30/09/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Aumentar a competitividade das
micro e pequenas indústrias de
Moda localizadas na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro que
atuam nos segmentos de lingerie e
joias, em seus respectivos arranjos
produtivos locais, apoiando no
desenvolvimento de uma coleção de
altíssimo
valor
agregado,
qualificando
as
empresas
e
ampliando seus negócios.

O projeto, desde sua concepção, já
se mostrava bem audacioso e
desafiador, visto que são empresas
de porte muito distintos, com times
de produção totalmente diverso. No
entanto, todas as adversidades
foram contornadas com ajustes
rápidos e precisos como ajuste das
duplas.”
− Samantha Vivas
Especialista FIRJAN

As oportunidades de mercado são
grandes, cabe a nós trabalharmos
unidos com o foco no projeto.
Podemos vislumbrar mercados
internacionais mais maduros e
que
recebam
produtos
genuinamente brasileiros!
Podemos buscar a participação de
eventos de pop ups no exterior,
enfatizando
sempre
a
colaboração, sustentabilidade e
brasilidade. Sinceramente, sou fã
do projeto Procompi, pois ele abre
oportunidades
incríveis
de
valorização da moda Brasileira.”
−

Dellas Lingerie

•

Ao final do projeto, as empresas participantes conseguiram
ampliar suas produtividades, em média, em 5%;

•

Apresentaram crescimento do volume de negócios gerado,
com crescimento médio de 7% entre as empresas
participantes;

•

Em decorrência das ações voltadas à inovação de coleções,
80% das participantes apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos ao
longo do projeto.

•

Prêmio recebido pela dupla Monthal e Zóia no concurso
Reinvente, promovido pela rede varejista Renner. A coleção da
dupla conquistou o segundo lugar na categoria pós-consumo
no concurso;

•

O concurso Reinvente selecionou projetos com soluções para
todos os elos da cadeia de valor do varejo de moda, dentro do
conceito de sustentabilidade e economia circular. De caráter
cultural e com abrangência nacional, o concurso premiou
empresas em quatro categorias: matéria-prima, produção,
varejo e pós-consumo;

•

Ganhos gerais de visibilidade em diversas mídias digitais.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE ÁGUA
MINERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ID DO PROJETO: 40

1ª CHAMADA

RIO GRANDE DO NORTE

DINAMIZA

SETOR
Alimentos e Bebidas
(Água Mineral)
EMPRESAS ATENDIDAS
13
PERÍODO

1

INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 14/12/2018

Identificar o atual
tamanho e
previsão do
mercado para a
categoria de água
em garrafão.

• Identificou-se que o mercado do
RN movimenta 462 milhões de
litros de Água Mineral por ano e a
projeção reflete um crescimento
de 2,7% a.a.;
• principais empresas concentram
mais de 60% do Market Share.

Evento de
Sensibilizaçã
o

Sensibilizar a
população sobre
os benefícios do
consumo da água
mineral

• O evento foi composto por 55
participantes, com representantes
de 18 fontes do nordeste;
• Aproximação com frentes
representativas da população;
• Definição de diretrizes para
valorização do produto Água
Mineral.

Oficina de
Planejamento
Estratégico

Fundamentar
estratégias de
atuação setorial e
fornecer subsídios
para o
Planejamento
Estratégico das
fontes.

• A oficina foi composta por 24
participantes de 14 fontes de água
mineral;
• Diferenciação positiva das águas e
profissionalização da cadeia;
• Construção de um ambiente de
confiança entre os envasadores, o
que facilitou avanços no setor.

Produção de
vídeo
institucional

Conscientizar
quanto os
benefícios relativos
ao consumo de
água mineral e
diferenciar de
outras águas
envasadas.

• O vídeo institucional tem ajudado
o setor a esclarecer a população
sobre a diferença entre as águas
envasadas.

Pesquisa
mercadológic
a

VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00
2

Fortalecer a competitividade e a
sustentabilidade das micro e
pequenas indústrias integrantes do
Arranjo Produtivo Local de Água
Mineral do RN, realizando ações
coletivas que visem a expansão do
mercado;
a
minimização
da
concorrência desleal, além de
agregação de valor ao produto final
por meio de ações educativas junto
aos consumidores.

3

4

A partir das ações e pautas do
projeto conseguimos, pouco a
pouco, reconstruir a confiança
entre envasadores e retomar
estratégias
colaborativas
e
associativistas do setor.”
−

•

O grupo de empresas participantes alcançou, ao final do
projeto, aumento de14,9% em seu faturamento bruto;

•

Como consequência, percebe-se grande incremento na
produtividade das empresas participantes, as quais
alcançaram aumento médio de 54,7% em suas produtividades.

•

Alinhamento dos objetivos e ações do projeto com as diretrizes
setoriais lideradas pelo SICRAMIRN. O comitê estadual do
Procompi participou ativamente das reuniões do Arranjo
Produtivo Local de Água Mineral, mesmo não havendo pauta
PROCOMPI, o que acarretou a legitimidade do comitê perante o
grupo e um total alinhamento de ações e contribuições com a
realidade do setor.

•

A pesquisa mercadológica desenvolvida no projeto foi, na
percepção de muitos envasadores, um divisor de águas, visto
que conseguiu legitimar e parametrizar as ameaças até então
informais. A partir desta ação as empresas receberam valiosos
inputs informacionais (como o dimensionamento do mercado
do RN; e projeções de crescimento do mercado;) para o
processo de planejamento do ano vindouro.

NOME DO DEPOENTE
CARGO DO DEPOENTE

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE POLPAS,
SUCOS DE FRUTAS E ÁGUA DE COCO DO RN
ID DO PROJETO: 41

1ª CHAMADA

RIO GRANDE DO NORTE

DINAMIZA

SETOR
Alimentos e Bebidas
EMPRESAS ATENDIDAS
14

Consultoria em
Gestão
Comercial

Capacitar e
orientar as
empresas para
que atuem com
maior habilidade
na gestão
comercial.

• Implantação de processos
comerciais nas empresas
participantes do projeto;
• Criação e disponibilização de
ferramentas de gestão;
• Aumento no volume de
negócios gerados;
• Implantadas ferramentas de
simulação de rentabilidade;
• A avaliação do grupo de
empresas se dá no sentido de
que a ação foi exitosa.

Desenvolvimento
de Vídeos
Institucionais

Fortalecer o setor
através de
campanha de
marketing e ações
que aumente a
visibilidade das
empresas.

• Desenvolvimento de 11 vídeos
institucionais das empresas;
• Ganhos de notoriedade quanto
à qualidade dos produtos;
• Maiores cuidados processuais
relativos à segurança alimentar
adotados pelas marcas das
empresas participantes.

PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 13/01/1900
VALOR EXECUTADO

1

R$ 100.000,00

Fortalecer a competitividade e a
sustentabilidade das micro e
pequenas indústrias integrantes do
Arranjo Produtivo Local de Polpas,
Sucos de Frutas e Água de Coco do
RN, realizando ações coletivas que
visem a ampliação da participação
das emrpesas no mercado regional;
o fortalecimento de ações de caráter
associativa; além de valorização do
setor e agregação de valor ao
produto final por meio de ações
educativas junto aos consumidores.

2

Em termos gerais, a avaliação do
Comitê Estadual acerca deste
projeto se dirige no sentido
positivo mesmo com o atraso
gerado pela dificuldade em fechar
o grupo. As empresas que se
engajaram nas ações do projeto
relataram resultados relevantes.”
−

O principal resultado alcançado no projeto diz respeito ao
aumento expressivo do volume de negócios gerados. O grupo
apresentou elevação média de 124,2% no indicador, superando
amplamente a meta estabelecida para o indicador;

•

As empresas participantes apresentaram também crescimento
de seus faturamentos, com resultado médio de aumento de
48% no faturamento.

•

A consultoria em gestão comercial gerou em algumas
empresas resultados de transbordo. Durante a condução do
plano de trabalho o consultor identificou oportunidades de
melhorias fora de escopo de trabalho, o que posteriormente
gerou demanda para novos projetos de consultoria (nas áreas
de mapeamento e melhoria de processos organizacionais;
estudos de custos; estruturação de controles de produção) etc.

Kesiane Santana
Gestora do Projeto

O projeto foi fantástico, muito rico
em conhecimento, me ajudou
muito, muitíssimo! A consultoria
em Gestão Comercial realizada
pelo consultor Rodolfo foi ímpar
para um crescimento dentro da
empresa. Com elaboração de
planilhas que facilitaram a tomada
de decisão, que foi um divisor de
águas para minimizar o tempo. A
flexibilidade de tempo por parte do
consultor, foi fator determinante
para conclusão com sucesso da
consultoria, uma vez que meu
tempo é limitado".
−

•

Lysandra Bezerra
Sertão Seridó

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DA CERÂMICA
VERMELHA DO RIO GRANDE DO NORTE
ID DO PROJETO: 42

1ª CHAMADA

RIO GRANDE DO NORTE

DINAMIZA

SETOR
Cerâmica
EMPRESAS ATENDIDAS

1

Revista do Setor
Cerâmico

Produzir, editorar
e diagramar a
revista do setor
cerâmico.

• Foram produzidas,
diagramadas e distribuídas 04
edições da Revista Argila;
• Cada edição teve uma tiragem
de 1.000 unidades distribuídas
entre as empresas
participantes do projeto e seus
clientes.

2

Semana da
Indústria
Cerâmica
(capacitação
técnica em
finanças e
análise de
custos)

Realizar oficinas
versando sobre
temas de
finanças, custos e
precificação de
produtos.

• Foram realizadas 03 oficinas,
com 16h de duração cada, em
03 polos de concentração das
cerâmicas, contando com a
participação de 35 pessoas,
distribuídas entre 17 empresas;
• Avaliação avaliada como muito
positiva pelos participantes.

Semana da
Indústria
Cerâmica
(desenvolvimento
de catálogo
digital)

Criar um catálogo
digital de
divulgação dos
produtos das
empresas, a fim
de expor os
produtos e todos
seus atributos de
qualidade para o
mercado regional.

• Foram desenvolvidos 22
catálogos digitais, para as 22
empresas ativas no projeto;
• Cada catálogo conta com a
apresentação de, até, 20
produtos cerâmicos.

28
PERÍODO
INÍCIO: 02/01/2017
FIM: 31/12/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Fortalecer a competitividade e
sustentabilidade das micro e
pequenas indústrias integrantes do
Arranjo Produtivo Local da Cerâmica
Vermelha RN, através de ações
coletivas que visem a volrização do
setor; a melhoria da qualidade e da
produtividade; maior participação
no mercado regional; e a agregação
de valor por meio da marca.

3

O setor é muito carente de
conhecimentos sobre a parte
financeira e de custos. Logo, a
atividade que tratou de assuntos
inerentes a estas temáticas foram
muito bem avaliados e aproveitados
pelos
participantes,
trazendo
sustentabilidade
aos
seus
negócios.”
−

As empresas participantes ampliaram suas carteiras de
clientes, apresentando resultado médio de aumento de 14% no
número de novos clientes até o final do projeto.

•

Decorrente da boa avaliação da atividade “Capacitação técnica
em Finanças e Análise de Custos”, que integrou a ação “Semana
da Indústria Cerâmica”, o sindicato do setor já promoveu uma
palestra sobre a temática, em janeiro/2020, e está organizando
(provavelmente para o 2º semestre de 2020) uma nova rodada
de oficinas e palestras para as empresas associadas, pois
consideram que os conhecimentos adquiridos com a
instrutoria (que possui experiência prática no setor) foram bem
assimilados pelos participantes e são de extrema importância
para a sustentabilidade dos negócios no setor.

Luís Felipe de Castro
Gestor do Projeto

A indústria cerâmica do RN, ao
longo dos últimos anos, tem
obtido ótimos resultados no que
se refere a gestão e qualificação
de produtos. O Projeto PROCOMPI
tem sido muito importante nesse
sentido.”
−

•

Pedro Terceiro de Melo
Cerâmica T. Melo

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE RECICLAGEM
E DESCARTÁVEIS DA GRANDE NATAL
ID DO PROJETO: 43

1ª CHAMADA

RIO GRANDE DO NORTE

COMPETITIVIDADE

SETOR
Reciclagem

Desenvolvimento
de Aplicativo:
“Recicle já”.

Desenvolver uma
plataforma online
com interfaces web e
mobile com o
objetivo de conectar
grandes geradores de
resíduos recicláveis
com a indústria de
reciclagem.

• Aplicativo Recicle já desenvolvido e
lançado em 16/04/2019;
• Dados sobre o app (até
30/11/2019):
• 880 downloads do app;
• 242 usuários ativos;
• 93 demandas geradas pelo app;

Campanha de
Marketing

Realizar campanha
de marketing para
divulgação das
Usinas de
Reciclagem inscritas
no projeto.

• Campanha veiculada em rádios da
Grande Natal, que possuíam grande
alcance, durante 03 meses;
• Vídeo produzido e veiculado em
importantes eventos locais;
• Repercussão positiva da campanha;
• Ganhos de imagem para o app.

Consultoria em
Eficiência
Energética

Analisar as condições
das instalações
elétricas e
equipamentos, fontes
de desperdício de
energia e fornecer
orientações técnicas
para elevar a
eficiência energética.

• Consultoria técnica finalizada em 07
empresas;
• Resultados obtidos foram
extremamente positivos, haja vista
que geraram reais ganhos
econômicos às participantes.

Oficina de
Planejamento
Estratégico

Realizar uma Oficina,
utilizando métodos
como brainstorming,
business model
canvas, design
thinking, entre outros
com os participantes
do projeto.

• O processo foi fundamentado nos
dados de uso do App Recicle Já e
foram traçados caminhos que
buscam incluir os catadores de lixo
com vistas a potencializar a
movimentação de materiais no
sentido da indústria e o
desenvolvimento econômico e
social desta categoria de
trabalhadores.

EMPRESAS ATENDIDAS
16
PERÍODO

1

INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 30/11/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00
2

Fortalecer a competitividade e a
sustentabilidade das micro e
pequenas indústrias do setor de
reciclagem e decartáveis da Grande
Natal, através do desenvolvimento
de ações coletivas que visem o
aperfeiçoamento
da
gestão
empresarial, a qualificação dos
colaboradores,
a
organização
produtiva e logística, além de trazer
visibilidade e reconhecimento ao
seto por meio de ações educativas
junto a sociedade.

3

4

As expectativas se assentam na
premissa de que o App Recicle Já
já seja um elemento divisor de
águas para as Indústrias de
Reciclagem do RN, haja vista sua
inserção na chamada "Nova
Economia" e inclusão da cadeia
produtiva no projeto de captação e
destinação de resíduos.”
−

•

As empresas participantes conseguiram reduzir em 17,9% as
despesas energéticas do grupo;

•

Ao final do projeto, ao App Recicle Já contava com 242 clientes
ativos, 880 downloads e já havia propiciado a coleta de mais de
19,7 toneladas de resíduos recicláveis.

•

A partir da demanda de mão de obra qualificada por parte das
empresas participantes do PROCOMPI, foi criado pelo IEL/RN,
em parceria com a Faculdade da Indústria, o MBA em Gestão,
Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental. A turma
inaugural foi composta em sua maioria por empresários e
funcionários atendidos no projeto.

•

Ganhos de associativismo e representatividade sindical. A forte
atuação do SINDIRECICLA, representada por seu presidente o
Sr. Roberto Serquiz Pinto Elias, foi crucial para articulação das
empresas e para o bom andamento do projeto.

Luís Felipe de Castro
Gestor do Projeto

O PROCOMPI é o programa de
melhor custo / benefício para o
setor que procura melhorar o
ambiente competitivo.”

−

Roberto Pinto Elias
RS Reciclagem

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DO SETOR GRÁFICO
DO RIO GRANDE DO NORTE
ID DO PROJETO: 44

1ª CHAMADA

RIO GRANDE DO NORTE

COMPETITIVIDADE

SETOR
Gráfico

1

Revista do setor
gráfico

Produzir, editorar e
diagramar a revista
do setor gráfico.

• Foram produzidas, diagramadas e
distribuídas 06 edições da Revista
Crhoma;
• Cada edição teve uma tiragem de
1.000 unidades distribuídas entre as
empresas e seus clientes.

2

Consultoria para
Mapeamento e
Destinação dos
Resíduos Sólidos

Realizar consultoria
que identifique e
mapeie os resíduos
sólidos do setor.

• 21 empresas receberam o Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos
– PGRS;
• Avaliação positiva por parte dos
empresários.

3

Selo de
Qualidade do
Setor Gráfico

Implementar critérios
de avaliação da
indústria gráfica.

• 19 empresas aderiram
voluntariamente ao Selo de
Qualidade da Indústria Gráfica;
• Ao final do processo, 9 empresas
foram certificadas.

4

Consultoria em
Gestão e
Automação de
Custos

Automatizar os
processos que
envolvem a gestão do
negócio.

• 25 empresas atendidas pelo
Procompi tiveram seus processos de
gestão e aferição de custos
aperfeiçoados e/ou automatizados.

5

Oficina sobre
Legislação
Trabalhista

Informar e orientar os
empresários do setor
gráfico quanto a nova
Lei trabalhista.

• Depoimentos positivos sobre a
exposição da temática;
• O evento se estendeu bastante em
virtude das muitas dúvidas sobre o
tema por parte dos empresários.

6

Campanha de
Marketing para
divulgação do
Selo de
Qualidade

Realizar campanha de
publicidade e
propaganda para a
publicidade do Selo
de Qualidade da
Indústria do RN.

• Produção de 5.000 folders e 18.000
selos de qualidade (adesivos);
• Veiculação de 10 outdoors;
• Veiculação de spto de 30 ’em rádio
de grande circulação por 01 mês;
• Produção e veiculação de peças
para redes sociais.

EMPRESAS ATENDIDAS
25
PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 31/12/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 245.000,00

Elevar a competitividade e a
sustentabilidade das micro e
pequenas indústrias integrantes do
setor gráfico no RN, através de
ações coletivas que visem o
aperfeiçoamento da gestão dos
negócios, do processo produtivo,
melhor qualificação da mão-de-obra
do setor, ampliação a área de
atuação regional, além de trazer
maior valor agregado ao produto
final por meio de valorização das
marcas
e
de
atitudes
ambientalmente sustentáveis.

O projeto entregou relevantes
contribuições técnicas e de gestão
para as empresas do programa,
resultando em melhorias em
termos de competitividade.”
−

Luís Felipe de Castro
Gestor do Projeto

“O Procompi nos ajudou a
melhorar toda a perspectiva sobre
o mercado gráfico. Ele nos trouxe
o incentivo da inovação, da
capacitação e integração dos
nossos associados. O empresário
gráfico do Rio Grande do Norte
tem mudado sua visão de negócio
e posso afirmar que o Procompi é
um dos grandes responsáveis por
isso".
−

Pedro Fausto de Oliveira
Lucgraf

•

O grupo apresentou aumento significativo no volume de
negócios gerados, alcançando o patamar de aumento de 29,9%
no indicador ao final do projeto;

•

Do total de empresas participantes, 84% passaram a adotar
sistemas de controle de geração de resíduos;

•

Além disso, 84% das participantes aderiram a ações coletivas
de sustentabilidade na região até o final do projeto.

•

Pela latente demanda, houve uma adesão em massa à ação de
consultoria para destinação de resíduos sólidos. A constante
utilização de tintas e resíduos especiais gera a constante
necessidade de lidar com a gestão dos resíduos ,de modo que
a ação gerou importantes transbordamentos em termos de
melhorias ambientais.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

AÇÕES COLETIVAS DE APOIO À INDÚSTRIA DE
CONFECÇÕES DO ESTADO DE RONDÔNIA
ID DO PROJETO: 45

1ª CHAMADA

RONDÔNIA

COMPETITIVIDADE

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
Atender as
deficiências
identificadas no
diagnóstico inicial,
nas áreas de
gestão empresarial,
qualidade e
padronização de
produtos e
racionalização de
processos.

• Melhoria no processo produtivo,
com aumento no padrão de
qualidade e de produtividade;
• Revisão e atualização geral
sobre os aspectos da produção;
• Adoção de novos padrões de
qualidade dos produtos
cerâmicos, segundo Normas
Técnicas específicas.

2

Missão de
Intercâmbio
Setorial

Visita Técnica ao
SENAI/GO e Polo
Têxtil de
Goiânia/GO.

• Troca de experiências,
conhecimentos sobre novos
processos, máquinas e
equipamentos;
• Acesso a novos mercados;
• Fortalecimento a indústria de
confecções rondoniense

3

Confecção de
Vídeo para
comunicação
de resultados
do projeto

Mostrar a
importância da
indústria de
confecções de
Rondônia.

• Abertura de mercados;
• Apresentação do produto de
Rondônia, criando expectativas
de novos mercados.

EMPRESAS ATENDIDAS
19
PERÍODO
INÍCIO: 01/01/2017
FIM: 31/07/2019

1

Consultorias

VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Promover o fortalecimento técnico e
gerencial das empresas, com vistas
a elevar os níveis de competitividade
e acesso a novos mercados.

As consultorias realizadas pelo
Procompi têm influenciado de
forma positiva no incremento dos
negócios da confecção do Estado.
O aumento de competitividade
constatada vem atestar para a
importância do projeto.”
−

•

Ao final do projeto, as empresas participantes apresentaram
aumento médio de 34% em suas produtividades, superando em
mais de 100% a meta inicialmente estabelecida para o
indicador;

•

Todo o grupo apresentou inovações ao longo do projeto. Foram
criados 120 novos produtos, incluindo a graduação das
modelagens.

•

Com as visitas técnicas, os industriais perceberam que uma
das grandes lições que alguém que trabalha na indústria têxtil
e do vestuário pode aprender com a experiência é que esse
setor é orientado para os relacionamentos.

Antônio Rocha Guedes
Analista FIERO

“O PROCOMPI foi um programa
que já foi feito dentro da minha
confecção pela 3ª vez e ele traz
sempre inovações, ele fortalece
sempre a minha indústria, ele traz
um aperfeiçoamento também, no
chão de fábrica, e o melhor que
quando nos encerramos, nós
temos uma missão que são visitas
técnicas
dentro
de
outras
indústrias, aonde nós vamos
buscar
conhecimentos,
nós
vamos buscar novas ideias,
conhecimento para aprimorarmos
nossos produtos.”
− Cida Mourão
Bigmar uniformes

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

AÇÕES COLETIVAS DE APOIO À INDÚSTRIA
CERÂMICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
ID DO PROJETO: 46

1ª CHAMADA

RONDÔNIA

COMPETITIVIDADE

SETOR
Cerâmica
Curso
Composição e
Formação de
Preços para a
Indústria
Cerâmica

Levar
conhecimento
sobre a técnica de
composição e
formação de preços
do produto final.

• Tomada de consciência dos
empresários quanto ao custo
efetivo da produção, melhorando
a margem de lucro.

Ação de
Mercado

Possibilitar acesso
a informações e
novas experiências
- participação na
EXPOANFAMEC,
em Campinas- São
Paulo.

• Acesso a informação sobre
novas tecnologias de produção,
máquinas e equipamentos.

Gestão da
Produção

Revisão e
atualização geral
sobre processos
produtivos, novos
padrões, segundo
Normas Técnicas
específicas.

• Padronização de processos e
produtos, gerando maior
eficiência e produtividade.

4

Gestão
Ambiental

Atualização e
adequação das
instalações, em
acordo com as
exigências da
legislação
Ambiental.

• Introdução de conhecimento
sobre o sistema produtivo, frente
às exigências ambientais.

5

Eficiência
Energética

Melhoria dos níveis
de consumo, para
redução de custos
de produção.

• Redução do consumo de energia,
próximo da meta estabelecida no
projeto.

EMPRESAS ATENDIDAS
21

1

PERÍODO
INÍCIO: 01/01/2017
FIM: 31/07/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Desenvolver e consolidar ações
visando aumentar a competitividade
da indústria de cerâmica vermelha e
fortalecer a cadeia produtiva.

2

3

A execução do presente Projeto
desempenhou papel fundamental
para reverter este quadro, a partir
da orientação/ensinamentos do
Curso de Formação de Preços,
houve alinhamento para uma nova
política
de
preços,
dando
condições de competitividade
para todos.”
−

•

O grupo de empresas apresentou crescimento de sua
produtividade, com aumento médio mensurado em 8,4%;

•

Conseguiram ainda reduzir o consumo médio de energia em
15,8%, superando a meta estabelecida para o indicador.

•

Adoção de algumas iniciativas para que a empresa se torne
mais sustentável;

•

Incorporação, Sensibilização e aplicação aos processos, até a
incorporação de seus conceitos à gestão do próprio negócio;

•

É importante ressaltar que é um processo de gestão que se
trata não só de mudanças organizacionais, técnicas e
operacionais, mas também de uma mudança cultural. É uma
tarefa desafiadora, e que por isso mesmo consiste em uma
excelente oportunidade;

•

Visão de futuro para a empresa, aperfeiçoar as etapas de
planejamento, expandir e ampliar o negócio, e o mais
importante: obter simultaneamente benefícios ambientais e
econômicos na gestão dos processos;

•

Com o projeto ganham o setor, as empresas, a economia e,
sobretudo, todo o conjunto da sociedade, considerando a
implicação e o significado do respeito ao meio ambiente e ao
crescimento sustentável.

Antônio Rocha Guedes
Analista FIERO

O Procompi deu oportunidade para
conhecimento e revisão de custos
de produção para viabilizar a
indústria cerâmica. A visita técnica
a Campinas/SP foi importante
para conhecer as tendências de
mercado, novas máquinas e
processos produtivos. “
−

Geraldo Marcolino
Cerâmica Modelo

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

CONSTRUÇÃO CIVIL: UM OLHAR PARA O
FUTURO
ID DO PROJETO: 49

1ª CHAMADA

RIO GRANDE DO SUL

COMPETITIVIDADE

SETOR
Construção Civil
EMPRESAS ATENDIDAS
25

1

Capacitação em
Gestão da
Inovação

Capacitar as
empresas em gestão
da inovação.

• Aquisição de conhecimento e novo
olhar sobre o tema;
• Análise e planejamento de inovações
dentro das organizações.

2

Capacitação em
Gestão
Sustentável

Capacitar as
empresas em gestão
sustentável e
certificações.

• Aquisição de conhecimentos sobre
sustentabilidade;
• Discussão de modelos usados pelo
mundo;
• Apresentação de cases práticos.

3

Capacitação de
Gerenciamento
de Projeto

Capacitar em
gerenciamento de
projetos.

• Aquisição de conhecimentos sobre
gestão de projetos;
• Utilização de ferramentas de gestão.

4

Capacitação de
Gerenciamento
de Norma de
Desempenho

Capacitar as
empresas
participantes em
portfólio com enfoque
em Norma de
Desempenho.

• Atualização de conhecimentos sobre
a NBR 15575/2013;
• Melhoria na capacidade de
contratações de projetos e escolhas
de materiais, dentro da norma.

5

Curso de
ambientação e
nivelamento BIM
com instrutor
internacional

Capacitar para
nivelamento do setor
em geral sobre a
plataforma BIM.

• Aquisição de conhecimento sobre
BIM;
• Apresentação de diversas
plataformas de interesse.

6

Missão
internacional
Reino Unido e
Alemanha

Realizar
benchmarking na
Alemanha e Reino
Unido em instituições
que utilizam a
plataforma BIM.

• Mudança de visão sobre tecnologia
no setor;
• Experiência única de aquisição de
conhecimentos práticos;
• Abertura de importante canal de
negócios.

7

Hackaton
Construção Civil

Incentivar e
desenvolver a
capacidade de
resolverem situações
e problemas do setor.

• Oportunidade de participantes
buscarem soluções ágeis para suas
dificuldades nos canteiros de obras.

PERÍODO
INÍCIO: 01/01/2017
FIM: 30/11/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Capacitar a micro e pequenas
empresas do setor da construção
civil no que tange sustentabilidade,
gestão da inovação e métodos e
tecnologias de planejamento de
obras e projetos utilizando o BIM
(Bulding Information Model)

O projeto criou uma bagagem
incrível, no sentido de estudarmos
o que se tem de mais inovador e
sustentável em nosso setor, as
melhores práticas e resultados, e
depois podermos avaliar como
estamos com as empresas por
aqui e o que tem de melhor na
Europa.”
−

Thais Morsch
Analista FIERGS

Este programa oportunizou as
nossas empresas contato com o
que há de mais inovador,
tecnológico e sustentável no
nosso setor, tanto nas aulas de
capacitação, nos Workshops com
empresas referências, quanto na
Missão, que nos trouxe a visão de
onde estamos e onde podemos
chegar. Os benefícios dos cursos,
com o valor possível ao nosso
tamanho de empresa, foi muito
positivo."
−

Anelise Gehlen Luvizon
Sinuelo

•

Do total de participantes, 60% apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos até o
final do projeto;

•

As empresas aderiram a práticas coletivas de sustentabilidade
na região, com adesão de 64% do grupo;

•

Todas as empresas foram capacitadas, somando mais de 62
horas de capacitações diversas.

•

Os resultados vão muito além dos que podemos medir através
de mudanças de processos e inserção de inovações nas
empresas. O projeto alcançou resultados fantásticos no
sentido de mudança de cultura em nosso setor, em fazer os
empresários perceberem outras perspectivas e possibilidades
em gerenciamento, sustentabilidade e tecnologia, possível de
serem adotadas. Atualmente, só conseguem enxergar suas
empresas focando em inovação e crescimento, com as
ferramentas utilizadas.

•

Ganhos de associativismo e alteração de percepção sobre o
mercado, por meio de trocas de experiências do grupo nas
aulas, com empresas externas nos workshops, e com o que há
de mais inovador e sustentável na missão. A missão foi uma
oportunidade gerada pelo projeto incomparável a qualquer
outra aula ou cursos que façamos aqui. O valor dela é
imensurável em resultados que se atinge ao retornar de
visitações e aulas como as presenciadas lá.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL PARA O
SETOR DE CERÂMICA VERMELHA
ID DO PROJETO: 50

1ª CHAMADA

RIO GRANDE DO SUL

COMPETITIVIDADE

SETOR
Cerâmica
EMPRESAS ATENDIDAS
22

Capacitações
Coletivas

Capacitar o grupo de
empresas no que toca
a adequação de
processos e produtos
para Inovação.

• Mudança do foco do produto (maior
valor agregado);
• Aumento da rentabilidade: a margem
melhorou em 20% nos resultados
das empresas.

2

Capacitações
Coletivas

Fornecer capacitação
em gestão de custos
visando melhoras nos
processos
administrativos e
produtivos.

• Em virtude do aprimoramento e
controle na planilha de custos houve
uma redução no índice de perdas no
processo.

3

Consultoria
individual para
adequação de
processos e
produtos para
inovação

Fornecer consultoria
individual/ em grupo
para as empresas no
que toca a adequação
de processos e
produtos para
Inovação.

•
•
•
•

4

Viagem de
Benchmarking
para o Exterior

Participar de Missão
técnica para Portugal
e Espanha para a
busca de novas
tecnologias e
métodos, visando sua
aplicação no Brasil.

• Oportunidade de ampliar a visão do
mercado de cerâmica;
• Conhecimento de tendências
setoriais;
• Disseminação de boas práticas e
adequação do processo produtivo.

5

Reunião de
Difusão do
Conhecimento
de Boas Práticas

Repassar as boas
práticas, lições
aprendidas e
ensinamentos obtidos
durante a viagem.

• Compartilhamento de informações e
aprendizados obtidos durante
missão à Portugal;
• Melhoria coletiva dos processos de
produção e mistura da massa para
fabricação de telhas.

1

PERÍODO
INÍCIO: 01/01/2017
FIM: 30/03/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Aprimorar, melhorar e qualificar
empresas do setor de cerâmica na
gestão dos processos produtivos e
inovação buscando o uso de novas
tecnologias a fim de aumentar sua
competitividade a nível global.

Adequações no processo produtivo;
Melhoria na produção;
Redução do tempo de secagem;
Economia de energia e combustível
utilizados;
• Aumento do rendimento da
produção em até 25%.

Através da experiência pioneira
com a missão à Portugal, houve
grande disseminação de boas
práticas, o que levou a uma
mudança no processo produtivo
das empresas com resultados
significativos na produção e
lucratividade.”
−

Caroline Pedreti
Analista FIERGS

•

O grupo apresentou inovações e aperfeiçoamentos de
produtos, serviços ou processos, alcançando tais resultando
em 72,7% das participantes até o final do projeto;

•

As empresas participantes apresentaram reduções de custo de
produção em torno de 5%;

•

Conseguiram ainda ampliar suas lucratividades, alcançando
aumento médio de 5% entre as participantes.

•

Ampliação da visão de mercado dos participantes, os quais
passam a visualizar seus negócios com outro olhar, mais
focado em aprimoração do processo produtivo.

•

Ganhos quanto à receptividade e abertura dos participantes do
projeto no recebimento de informações e estruturação de
processo a serem inseridas em sua rotina, tendo em vista que
tratam de empresas familiares, em sua maioria, e comumente
mais resistentes à mudanças

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PADARIAS DO SÉCULO XXI
ID DO PROJETO: 52

1ª CHAMADA

RIO GRANDE DO SUL

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas
EMPRESAS ATENDIDAS
19
PERÍODO
INÍCIO: 01/01/2017
FIM: 30/11/2019
VALOR EXECUTADO

1
2
3

Workshop,
capacitação e
Consultoria de
Boas Práticas

Orientar sobre boas
práticas de
fabricação.

• Atualização, informação e
implantação em relação às Boas
Práticas de Fabricação;
• Maior atendimento BPF/GMP.

4
5
6
7

Pesquisa de
mercado e
cursos de
atendimento

Conhecer o perfil do
seu cliente e melhorar
processos de vendas.

• Identificação de perfil consumidor;
• Aplicação de técnicas de vendas;
• Apresentação de conhecimentos
para realização de vendas “a mais”.

8

Capacitação em
novas
tecnologias para
gestão

Orientar sobre
tecnologias e
automação.

• Esclarecimentos sobre os fatores
críticos na gestão do setor;
• Realização de diagnósticos
individuais.

9

Missão à FIPAN

Participação na
FIPAN e observação
de tendências.

• Oportunidade de conhecer as
novidades do mercado como
também a troca de experiências
através das visitas técnicas.

10

Capacitação em
Gestão de
Organização

Desenvolver os
conhecimentos sobre
ferramentas de
organização.

• Apresentação de métodos de
sobrevivência dos negócios;
• Aumento de eficiência no ambiente
de trabalho.

11

Capacitação em
Gestão
Empresarial

Aprimoramento das
rotinas e inserção de
novos métodos de
controle.

• Capacitação executada com êxito
no ponto de vista dos participantes.

12

Capacitação em
atendimento e
comercialização

Aprimoramento no
atendimento e
introdução de novas
tecnologias.

• Melhor compreensão das diferenças
do mercado;
• Aperfeiçoamento de tecnologias de
atendimento e comercialização.

13

Indicadores de
desempenho

Capacitar para
controle de
indicadores.

• Oportunidade de comparar
indicadores entre similares;
• Aprimoramento da gestão
financeira.

14

Curso
NEUROVENDAS

Abordar o perfil do
cargo de vendedor e
os requisitos
necessários.

• O curso abordou técnicas para tingir
metas, utilizando a linguagem do
cérebro e seus atalhos para
persuadir o cliente.

Informar e atualizar
sobre as normas para
rotulagem.

• Esclarecimento sobre definições e
diferenças de rótulos, de acordo
com legislação vigente.

R$ 300.000,00

Desenvolver novos modelos de
negócios e implementar inovações
tecnológicas visando o aumento da
competitividade.

15

Curso de
Rotulagem

O projeto iniciou com bastante
barreiras, mas suas ações
identificaram as necessidades de
cada empresa motivando e
implementando
ações
construtivas e dando motivação a
todos empresários a buscar
inovação e transformação no
mercado atual.”
−

Ao final do projeto, 84% das empresas apresentaram inovações
ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos;

•

O faturamento do grupo cresceu, alcançando resultado de
aumento de 2% para o indicador.

•

Através da Pesquisa de Comportamento o grupo pode
identificar que as padarias/confeitarias devem transformar o
seu negócio em experiência de consumo "único" só assim
poderão criar vantagens competitivas em relação aos
supermercados , os quais cresceram 7,87 % em 2016 (quase o
dobro em relação ao crescimento de 3,08% do setor de
panificação e confeitaria do mesmo ano). O cliente hoje busca
"promoções" e esperam um produto saudável, saboroso e
fresco;

•

Outro resultado positivo foi a troca de experiência do grupo
sendo que durante as reuniões os empresários trocavam
informações e experiências como: melhor fornecedor para
aquele tipo de receita(produto), preços praticados; valores de
mercadorias; contato direto com fornecedor.

Thais Morsch
Analista FIERGS

O Projeto PROCOMPI foi muito
importante e superou as minhas
expectativas, o conhecimento e a
troca de experiência foram
fantástico. A liderança e a
organização tem a ver com a
característica da Carla, o grupo
ficou muito amigo e se apoia
muito. Em um ano que não foi fácil,
o projeto ajudou. Eu não tenho a
menor dúvida da aplicação que eu
pude colocar no meu negócio,
quanto que eu apliquei do projeto
quanto beneficiou a gestão da
minha empresa. Nota mil para
projeto para o trabalho que a gente
pode desenvolver e a possibilidade
de aplicar essas melhorias nas
nossas empresas.”
−

•

Emília Fattori
Griffe do Sabor

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS DO SETOR DA
MADEIRA E DO MOBILIÁRIO DA AMUREL DE SANTA
CATARINA
ID DO PROJETO: 53

1ª CHAMADA

SANTA CATARINA

COMPETITIVIDADE

SETOR
Madeira e Móveis
EMPRESAS ATENDIDAS
19
PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 29/03/2019

1

Realizar
capacitações e
consultorias em
processo produtivo,
controle e redução
de custos de
produção.

• Redução de desperdícios
produtivos;
• Os empresários comentaram
que a consultoria “Boas práticas
de fabricação” provocou boas
perspectivas para mudanças.

Capacitação e
Consultoria em
Gestão
Empresarial

Ação externa ao
projeto com
objetivo de
Internacionalização
das empresas.

• 7 das 19 empresas participam
da consultoria paralela de
Internacionalização;
• Em visitas e reuniões do comitê
gestor juntamente com o
Presidente do Sindicato, surgiu a
demanda de Internacionalização
das empresas.

Capacitação e
Consultoria em
Gestão
Empresarial

Realizar
capacitações e
consultorias em
gestão empresarial,
prioritariamente no
tema de qualidade.

• Ganhos de produtividade;
• Mudança de atitude dos
empresários em relação a
organização da empresa;
• Percepção da importância de
atuação voltada à qualidade
para os resultados que essa
organização pode gerar.

Capacitação e
Consultoria em
Gestão do
Processo
Produtivo

VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Melhorar o desempenho das
indústrias da madeira e mobiliário
do sul do Estado de Santa Catarina,
com
a
implementação
de
capacitações e consultorias em
processo produtivos e práticas em
gestão, proporcionando aumento da
produtividade e competitividade.

2

3

As empresas entenderam a
importância da organização nas
empresas. Ao visitá-las antes do
início do projeto e após as
consultorias, foi nítida a mudança
de atitude dos empresários em
relação à organização do espaço
da
empresa
bem
como
organização da gestão do negócio.
−

Frank Nicodem
Analista FIESC

•

A produtividade do grupo aumentou, fechando o projeto com
resultado de crescimento médio de 52% entre as empresas;

•

Os custos unitários de produção foram reduzidos, em média,
em 23%, superando a meta inicial para o indicador em 53%;

•

As empresas participantes reduziram o volume de desperdícios
em 21,1% até o final do projeto;

•

O nível de satisfação médio alcançando pelas ações do projeto
foi de 8,6, em uma escala de 0 a 10.

•

Em visitas e reuniões do comitê gestor juntamente com o
Presidente do Sindicato, surgiu a demanda de
Internacionalização das empresas. Com a demanda, foi
passado o contato para o SEBRAE e consultor envolvido no
Procompi de internacionalização, sendo então articulada e
criada a turma de internacionalização com empresas
participantes do Procompi;

•

Fortalecimento da governança local e participação sindical. A
gestão do projeto em conjunto com o Sindicato, forte
articulador local, facilitou e possibilitou para que o projeto
obtive resultados positivos.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL EXPORTADOR DA
INDÚSTRIA METALMECÂNICA DO VALE DO ITAJAÍ
ID DO PROJETO: 54

1ª CHAMADA

SANTA CATARINA

COMPETITIVIDADE

SETOR
Metalmecânico
EMPRESAS ATENDIDAS
25
PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 31/05/2019
VALOR EXECUTADO

1

R$ 300.000,00

Capacitação e
consultorias
de preparação
para
exportação

Realizar
capacitações e
consultorias, em
melhoria do
processo e redução
de custos de
produção,
direcionados para
promoção da
cultura de
exportação.

• Pelo menos 80% das empresas
tiveram contato com o mercado
exterior, seja fazendo
orçamento, efetivando
negociação ou para entender a
estrutura do país;
• As empresas estruturam e
entenderam como funciona o
processo de exportação e
importação;
• Realização de missão
internacional ao Paraguai, com
rodada de negócios e visita a
uma emrpesa o segmento.

Realizar
capacitações e
consultorias em
gestão empresarial
com enfoque em
exportação.

• 88% das empresas com
processos aperfeiçoados,
principalmente no processo
;comercial/vendas/marketing.
• Empresas com um processo
mais estruturado de vendas,
tanto para mercado interno
quanto para externo;
• Criação de uma segunda turma
para atender empresas
adicionais, interessadas no
projeto.

Preparar os pequenos negócios da
indústria metalmecânica da Região
do Vale do Itajaí para exportação, a
partir da implementação de práticas
voltadas à gestão das empresas e
melhoria do processo produtivo.

2

Capacitação e
Consultoria
em Gestão
Empresarial

Os resultados do projeto foram
expressivos e atingiram o objetivo
proposto. Além de preparar as
empresas para exportar e importar,
as empresas puderam entender
melhor seus propósitos o que
possibilitou um entendimento
melhor do seu mercado e de sua
estrutura interna.”
−

•

A produtividade do grupo aumentou, fechando o projeto com
resultado de crescimento médio de 42% entre as empresas;

•

Os custos unitários de produção foram reduzidos, em média,
em 15%;

•

Do total de participantes, 88% das empresas apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos de produtos, serviços ou
processos até o final do projeto;

•

O nível de satisfação médio alcançando pelas ações do projeto
foi de 9,2, em uma escala de 0 a 10.

•

Mesmo que o projeto fosse focado em importação/exportação,
o consultor trabalhou de tal forma que as empresas tivessem
melhor percepção do próprio negócio, fazendo com que elas
entendessem melhor seus processos, mercados e próprios
produtos. Através da ferramenta Business Model Canvas, fez
com que a empresa definisse os pontos chaves, inclusos na
ferramenta, o que melhorou muito na percepção de como o
negócio deveria continuar;

•

Houve continuidade após o sucesso do Projeto PROCOMPI,
primeira turma do SIMMMEB, o Sindicato iniciou em parceria
com o SEBRAE/SC a realização da 2ª edição do Programa de
Internacionalização, na qual 20 novas empresas serão
capacitadas;

•

Criação de grupo temático do segmento têxtil pela sinergia
entre 13 empresas participantes do projeto, no qual
identificamos no mercado do Paraguai a listagem de 280
indústrias têxteis como potenciais clientes.

Frank Nicodem
Analista FIESC

Fomos muito encorajados a
pensar em nosso modelo de
negócio e na forma como se
posicionar no mercado. Sem
dúvida o conhecimento adquirido
ao
longo
do
curso
foi
enriquecedor.”
− Sheila
Censi Máquinas

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS DO SETOR
TÊXTIL E CONFECÇÃO DA REGIÃO DO EXTREMO DE
SANTA CATARINA
ID DO PROJETO: 55

1ª CHAMADA

SANTA CATARINA

COMPETITIVIDADE

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
EMPRESAS ATENDIDAS
21
PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 28/06/2019
VALOR EXECUTADO

1

Capacitação e
Consultoria em
Gestão
Empresarial

Realizar
capacitações e
consultorias em
gestão empresarial.

• Melhora de layout;
• Melhor organização de espaço e
reaplicação de 5S;
• Empresas aumentaram suas
produtividades.

2

Capacitação e
Consultoria em
Gestão do
Processo
Produtivo

Realizar
capacitações e
consultorias para
melhora do
processo produtivo.

• Melhor controle financeiro;
• Realização de mensuração dos
custos de produção;
• Melhor confecção do DRE.

R$ 300.000,00

Melhorar o desempenho das
indústrias têxteis da região do
extremo oeste catarinense, com a
implementação de capacitações e
consultorias
em
processos
produtivos, controles financeiros e
gestão empresarial, proporcionando
aumento da produtividade e
competitividade dos pequenos
negócios.

As empresas conseguiram obter
uma visão mais lúcida e saudável
dos seus negócios, proporcionados
pela consultoria financeira, que
possibilitou que as empresas
tivessem uma real visão dos seus
gastos e de suas receitas, bem
como projetar para o futuro a
situação de seus negócios.”
−

Frank Nicodem
Analista FIESC

•

A produtividade do grupo aumentou, fechando o projeto com
resultado de crescimento médio de 23% entre as empresas;

•

Os custos unitários de produção foram reduzidos, em média,
em 95%, superando a meta inicial para o indicador em 375%;

•

As empresas participantes reduziram o volume de desperdícios
em 20% até o final do projeto;

•

O nível de satisfação médio alcançando pelas ações do projeto
foi de 7,6, em uma escala de 0 a 10.

•

A grande maioria dos empresários ficaram satisfeitos com os
resultados gerais das aplicações do 5S;

•

Projeção financeira a longo prazo e melhor compreensão do
custo de venda dos produtos

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS DO SETOR
TÊXTIL E CONFECÇÃO DA REGIÃO DA SERRA
CATARINENSE
ID DO PROJETO: 56

1ª CHAMADA

SANTA CATARINA

COMPETITIVIDADE

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
EMPRESAS ATENDIDAS
19
Capacitação e
Consultoria em
Gestão do
Processo
Produtivo

Realizar
capacitações e
consultorias em
processo produtivo,
controle e redução
de custos de
produção.

• Após a consultoria de "Boas
Práticas de Fabricação" os
empresários mencionaram que
obtiveram resultados positivos
na redução de desperdícios.

2

Capacitação e
Consultoria em
Gestão do
Processo
Produtivo

Realizar
capacitações e
consultorias em
processo produtivo,
controle e redução
de custos de
produção.

• Melhorias de processos
existentes;
• Implementação de novos
processos;
• Em decorrência das
consultorias, as empresas
iniciaram ou aprenderam a
aferição de custos dos
processos.

3

Capacitação e
Consultoria em
Gestão
Empresarial

Realizar
capacitações e
consultorias em
gestão empresarial,
prioritariamente no
tema de qualidade.

• Redução de desperdícios;
• As empresas entenderam a
importância da organização nas
empresas, afetando
expressivamente os resultados
finalísticos mensurados.

PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 23/02/2019

1

VALOR EXECUTADO
R$ 300.000,00

Melhorar o desempenho das
indústrias têxteis da região serana
catarinense
a
partir
da
implmentação de ferramentas que
elevem
os
indicadores
de
produtividade,
qualidade
e
competitividade dos pequenos
negócios,
aprimorando
sua
capacidade de gestão por meio de
capacitações e consultorias.

As empresas apresentavam uma
certa imaturidade no início do
projeto. Foi possível notar nas
visitas a evolução das empresas na
compreensão de ferramentas de
gestão e otimização de processos
internos. Essa diferença de
maturidade mostra um resultado de
sucesso na aplicação do projeto.”
−

Frank Nicodem
Analista FIESC

•

A produtividade do grupo aumentou, fechando o projeto com
resultado de crescimento médio de 39% entre as empresas;

•

Os custos unitários de produção foram reduzidos, em média,
em 95%, superando a meta inicial para o indicador em 375%;

•

As empresas participantes reduziram o volume de desperdícios
em 22% até o final do projeto;

•

Ao final do projeto, 84% das empresas apresentaram inovações
ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos;

•

O nível de satisfação médio alcançando pelas ações do projeto
foi de 8,5, em uma escala de 0 a 10.

•

Realização de um desfile de moda promovido pelos
participantes do projeto para divulgação do produto e
benchmark;

•

60% empresas participaram das ações extras do projeto. O
desfile promovido pelos participantes do projeto e pelo
sindicato não eram ações do projeto e foram resultados do
associativismo e da união do grupo.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
E MODA DA REGIÃO NORTE DE SANTA CATARINA
ID DO PROJETO: 57

1ª CHAMADA

SANTA CATARINA

COMPETITIVIDAD
E

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
EMPRESAS ATENDIDAS
16
PERÍODO
INÍCIO: 30/11/2016
FIM: 29/03/2019
VALOR EXECUTADO

1

R$ 300.000,00

Impulsionar o fortalecimento das
indústrias têxteis da região norte
catarinense, com a implementação
de capacitações e consultorias nos
processos produtivos, qualidade e
práticas em gestão, proporcionando
aumento de produtividade e
competitividade.
2

Capacitação e
Consultoria
em Gestão do
Processo
Produtivo

Realizar
capacitações e
consultorias em
processo
produtivo, controle
e redução de
custos de
produção.

• Implementação de melhorias
em processos;
• Inovações em processos;
• Durante as consultorias as
"Boas Práticas de Fabricação"
auxiliou na redução de
desperdícios e mensurar custo
de produção.

Capacitação e
Consultoria
em Gestão
Empresarial

Realizar
capacitações e
consultorias em
gestão
empresarial,
prioritariamente no
tema de qualidade.

• Redução dos desperdícios
ocasionados por falta de
organização e gestão;
• Foi possível notar a evolução
das empresas como
implementar ferramentas que
não possuíam como fluxo de
caixa e provisão de
investimentos.

As empresas apresentaram uma
evolução na gestão financeira.
Muitas conseguiram agregar
ferramentas que não possuíam
como fluxo de caixa, mensurar
custo de produção e projeção de
investimentos.”
−

Frank Nicodem
Analista FIESC

•

A produtividade do grupo aumentou, fechando o projeto com
resultado de crescimento médio de 98% entre as empresas,
superando amplamente a meta inicial para o indicador;

•

Os custos unitários de produção foram reduzidos, em média,
em 73%;

•

As empresas participantes reduziram o volume de desperdícios
em 20,5% até o final do projeto;

•

Ao final do projeto, 88% das empresas apresentaram inovações
ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos;

•

O nível de satisfação médio alcançando pelas ações do projeto
foi de 8,3, em uma escala de 0 a 10.

•

Apesar de não fazer parte dos resultados, mas ser um intuito
dos programas em grupo, as empresas do projeto
desenvolveram relações comerciais. Uma das empresas
contratou três outras empresas que participavam do projeto
para auxiliar na produção dos produtos da empresa
contratante.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

ADEQUAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE
CERÂMICA À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
ID DO PROJETO: 58

1ª CHAMADA

SERGIPE

DINAMIZA

SETOR
Cerâmica
EMPRESAS ATENDIDAS
21
PERÍODO
INÍCIO: 05/01/2017
FIM: 15/12/2018
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Assessorar as empresas de
cerâmica na adequação à legislação
ambiental vigente visando sua
regularização junto aos órgãos de
fiscalização do Estado.

1

Assessoramento
às empresas em
adequação à
legislação
ambiental.

Realização de
consultorias nas
empresas, para
auxiliá-las a se
adequares à
legislação
ambiental junto
aos órgãos
fiscalizadores.

• 16 empresas conseguiram a
Licença de Operação ou estão
com o processo de
licenciamento em análise junto
ao órgão ambiental;
• Aprimoramento de produtos e
processos;
• Maior atuação em ações locais
de sustentabilidade.

O projeto Procompi Cerâmica teve
bons resultados, pois a maioria
das
empresas
conseguiram
regularizar-se junto aos órgãos de
fiscalização
ambiental
ou
conseguiram encaminhar-se para
o licenciamento.”
−

•

Ao final do projeto, 95,2% das empresas participantes
apresentaram inovações ou aperfeiçoamentos de produtos,
serviços ou processos;

•

O grupo melhorou também suas práticas produtivas,
alcançando o resultado de 95,2% das participantes
implementando práticas sustentáveis até o final do projeto.

•

Fortalecimento da governança local, especialmente do
sindicato do setor, o qual participou ativamente em todo o
projeto, desde o planejamento até o encerramento;

•

Os empresários do setor cerâmico demonstraram interesse em
participar de futuros projetos para o segmento, ficando assim
cada vez mais competitivos.

NOME DO DEPOENTE
CARGO DO DEPOENTE

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESIGN PARA O SETOR MOVELEIRO DO
TOCANTINS COMPETIR
ID DO PROJETO: 61

1ª CHAMADA

TOCANTINS

DINAMIZA

SETOR
Madeira e Móveis
EMPRESAS ATENDIDAS
25
Consultoria de
Gestão da
Produção

Consultorias para
alinhar conhecimento
dos participantes em
conceitos da cultura
Lean da produção e
desenvolvimento de
equipes.

• Aumento de 51,41% na produtividade
do grupo entre T-0 e T-Final;
• Melhor engajamento das equipes nas
mudanças no processo produtivo das
empresas.

2

Missão
Institucional

Visitar a maior feira do
seguimento moveleiro
do Brasil, a fim de
buscar novas
tecnologias e insumos;
participar de
capacitações,
networking e conhecer
tendências de mercado.

• Acesso a mais de 500 marcas de
acessórios e componentes, máquinas
e equipamentos, ferragens, matériasprimas e insumos disponíveis na feira;
• Prospecção de novos fornecedores;
• Acesso a mais de 70 horas de
programação que trazia temas como
assuntos sobre gestão de projetos e
oficinas práticas, design e cores etc.

3

Construção de
um Portal de
Negócios para
o seguimento
moveleiro

Criação de um
ambiente online para
divulgação dos
produtos das empresas
e capaz de favorecer
Negócios.

PERÍODO
INÍCIO: 16/01/2017
FIM: 15/07/2019

1

VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Contribuir para a renovação da
estratégia de competitividade por
meio da utilização do design como
diferencial competitivo do setor
moveleiro da região central do
Tocantins,
priorizando
o
desenvolvimento da qualidade dos
produtos e da eficiência no
processo de produção, por meio de
uma boa estratégia de marketing.

• Criação de plataforma digital para
divulgação de portfólio do grupo;
• 91% dos empresários reconhecem a
importância da plataforma.

O projeto se destacou na aplicação
de consultoria de gestão de
processo produtivo, que auxiliou
empresas em otimização de
espaço físico. As empresas que
receberam as consultorias foram
bem comprometidas na aplicação
das ferramentas apresentadas
pela consultoria.”
−

Andressa Ibiapina
Gestora do Projeto

•

Ao final do projeto, as empresas participantes ampliaram suas
produtividades médias em 51,4%, superando amplamente a
meta inicialmente estabelecida para o projeto em 15%;

•

Do total de empresas participantes, 73% apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou
processos;

•

O projeto capacitou ainda 40% dos colaboradores diretamente
em técnicas de design até o final do projeto.

•

A construção do Central do Moveleiro, por meio do qual cada
empresa participante do projeto possui um hotsite, espaço em
que podem divulgar seu portfólio e prospectar clientes.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECIMENTO DO SETOR DE MODA DO
TOCANTINS
ID DO PROJETO: 63

1ª CHAMADA

TOCANTINS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
EMPRESAS ATENDIDAS
15
PERÍODO

Consultorias em
gestão de
produção e chão
de fábrica

Aumentar a
produtividade das
empresas.

• Empresas apresentaram melhorias
de processos que levaram a ganhos
de produtividade.

Curso Práticas e
Liderança de
chão de Fábrica

Atividades de
exposição oral
dialogada, vídeo,
vivência, técnica de
apresentação e
atividade em grupo, a
fim de desenvolver
competências.

• Predisposição para adotar uma
postura proativa frente às mudanças;
• Conscientização da importância de
atitudes inovadoras para administrar
os desafios de ser um bom líder;
• Aplicação dos conhecimentos
adquiridos no dia a dia com os
liderados.

3

Curso Supervisor
de Produção

Atividades de
exposição de
conteúdo, a fim de
desenvolver múltiplas
competências.

•
•
•
•
•
•
•

4

Desenvolvimento
de coleção e
adequação de
modelagem
internacional

Compreender as
etapas e os prazos de
desenvolvimento de
coleção; reconhecer a
importância dos
registros de venda das
coleções.

• Aprendizado sobre ferramenta de
planejamento;
• Identificação das características das
linhas/famílias de produtos;
• Distinção das ferramentas de
desenvolvimento de produto e sua
relação com a tabela de medidas.

1

INÍCIO: 01/01/2017
FIM: 31/03/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00
2

Aprimorar a gestão das indústrias
do setor de confecção da região
norte do Tocantins por meio da
utilização de técnicas avançadas e
inovadoras, especialmente nos
processos de controle de roudção e,
com isso, aumentar os níveis de
produtividade
e
qualidade,
contribuindo para o aumento da
competitividade das indústrias.

Estudo/Análise do Processo;
Estudo/Análise da Operação;
Estudo de Tempos;
Dimensionamento de Pessoal;
Tipos de Pacotes;
Tipos de Transportes;
Tipos de Layout.

Um fator importante para o bom
resultado do projeto foi ter
escutado o setor em seus anseios,
nos permitindo elaborar um
projeto visando amenizar esses
gargalos, assim pudemos contar
com o comprometimento dos
empresários
e
seus
colaboradores. “
−

Andressa Ibiapina
Gestora do Projeto

•

Ao final do projeto, as empresas participantes ampliaram suas
produtividades médias em 84,7%, superando amplamente a
meta inicialmente estabelecida para o projeto em 15%;

•

Do total de empresas participantes, 93% apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou
processos;

•

Em decorrência das ações do projeto, as empresas
conseguiram reduzir os custos de produção em 17%.

•

As empresas receberam ainda feedback positivo quanto à
qualidade de seus produtos, com aumento de 20% no número
de empresas que reportaram aumento da qualidade percebida.

•

O projeto se destacou no chão de fábrica onde as empresas
conseguiram aperfeiçoar processos da produção melhorando
a qualidade das suas peças.

•

As empresas que aderiram ao projeto se sentiram mais
motivados a continuar melhorando seus processos.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA INDÚSTRIA
DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS EM MANAUS
ID DO PROJETO: 64

2ª CHAMADA

AMAZONAS

DINAMIZA

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios

Oficina:
estratégia para
construção de
uma marca de
moda

Auxiliar na construção
de uma marca para se
lançar no mercado de
forma assertiva e
competitiva.

• Construção das marcas, tornando-as
mais consistente e com identidade
própria;
• Entendimento da necessidade de
alinharem a sua marca às
necessidades e comportamento do
mercado;
• Orientação prática para futuras
exposições em eventos e feiras.

2

Oficina:
desenvolvimento
de coleção

Apresentar processos
de pesquisa,
planejamento, criação
e produção, que
profissionalizam as
atividades das
empresas de moda.

• Mais habilidade para observar e
interferir criativamente nos produtos
e processos criativos de sua coleção;
• Agregação de valor por inovação;
• Impacto e repercussão nas mídias
sociais e canais de venda destinados
a consumidores atuais.

3

Workshop:
construção
colaborativa e
participação na
edição nº 46 da
SPFW

Preparar as empresas
selecionadas para
participar da edição 46
do SPFW, tanto em
lojas quanto nos
desfiles.

• Estabelecimento de parcerias e o
intercâmbio entre as marcas locais e
as marcas do Projeto Top 5,
participantes da Edição 46 da SPFW.
• Reposicionamento do trabalho das
empresas beneficiadas;
• Maior visibilidade nacional e
internacional.

Orientar as empresas
na construção de um
Plano de Comunicação
com objetivos focados
numa gestão de
resultados.

• Início da construção dos planos
individuais das Empresas, bem como
orientações para que as empresas
finalizassem seus planos
• Provocou as indústrias a repensarem
alguns produtos e serviços;
• As empresas receberam sugestões
para soluções específicas aos seus
produtos e negócio.

EMPRESAS ATENDIDAS
15
PERÍODO

1

INÍCIO: 15/02/2018
FIM: 29/11/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00

Qualificar
empreendedores
individuais,
empresários
e
colaboradores das pequenas e
micro indústrias do Setor de
Confecções
(vestuário
e
acessórios),
através
de
capacitações
técnicas
que
colaborem com a elevação da
qualidade
dos
Processos
e
Produtos desse segmento.

4

Oficina:
planejamento de
comunicação
integrado ao
digital

O Relato dos empresários que
descrevem
as
inúmeras
oportunidades de melhoria que se
apresentaram após a participação
nas oficinas, nos motiva a
continuar
colaborando
na
capacitação
dos
pequenos
negócios
para
que
mais
conquistas sejam celebradas.”

•

Ao final do projeto, as empresas participantes ampliaram suas
produtividades médias em 67%, superando amplamente a meta
inicialmente estabelecida para o projeto em 15%;

•

Em decorrência das ações do projeto, as empresas
conseguiram ampliar o volume de negócios do grupo em 17%.

•

Do total de empresas participantes, 80% apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou
processos;

•

A troca de experiências entre os empreendedores locais e
marcas nacionais.
Esse intercâmbio de conhecimento
propiciou o desenvolvimento de produtos mais bem alinhados
com as demandas de mercado, além de valorizar a cultura e
iconografia local e contribuir com o reposicionamento e o
fortalecimento das Marcas

•

As empresas participantes apresentaram aumento médio de
27%
no
número
de
seus
produtos,
ampliando
significativamente seu mix de produtos até o final do projeto.

− Regina Marques
Coordenadora PROCOMPI

Participar dessas capacitações foi
um divisor de águas para o meu
negócio. Apesar do alto gabarito
dos consultores, o conhecimento
foi compartilhado e construído de
forma simples, clara e objetiva,
deixando o gostinho de quero
mais!”
−

Sônia Jinking
Bendita’s

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL APLICADA
AO SEGMENTO DE ARTEFATOS DE COURO
ID DO PROJETO: 65

2ª CHAMADA

BAHIA

COMPETITIVIDADE

SETOR
Couro e Calçados
EMPRESAS ATENDIDAS
20
PERÍODO
INÍCIO: 01/03/2018
FIM: 30/04/2019
VALOR EXECUTADO

1

R$ 150.000,00

Promover
o
desenvolvimento
gerencial, aperfeiçoamento técnico
e padronização do processo
produtivo, orientados à melhoria na
qualidade e pontualidade das
entregas realizadas pelo público
alvo deste projeto, com foco nas
exigências do mercado comprador e
na conformidade com a legislação
vigente.

2

Consultorias e
Workshops em
Gestão da
Qualidade e
Método

Criação e o
desenvolvimento da
cultura da qualidade
na fonte:
ambientação,
reconhecimento e
aprofundamento de
necessidades e
sensibilização da
equipe.

• Apresentação, demonstração e
implantação de técnicas de Gestão da
Qualidade e Método nas empresas
participantes;
• Melhoria no processo produtivo
(implantação de pasta técnica, vídeos
informativos padrão, acarretando em
redução no retrabalho e aumento na
produtividade).

Consultorias e
Workshops em
Infraestrutura
Tecnológica

Capacitação e
consultoria às
beneficiadas para
compartilhamento
das recomendações
sobre adequações
de infraestrutura.

• Apresentação, demonstração e
implantação de técnicas e
conhecimentos vinculados à
Infraestrutura Tecnológica;
• Melhorias no espaço físico que
acarretaram em melhoria na
qualidade de vida dos participantes.

Com bons resultados e ótimos
feedbacks, o PROCOMPI Couro
Ipirá foi um projeto de grande
importância para o polo coureiro
de Ipirá devido a apresentação,
estímulo e desenvolvimento de
novos métodos com foco em
melhorias no processo produtivo.”
−

•

As empresas participantes apresentaram aumento médio de
19% em seus resultados líquidos, superando em mais de 100%
a meta prevista para o indicador;

•

Conseguiram ainda reduzir o índice de retrabalho em 62%,
resultado amplamente acima da meta e que impacta
diretamente sobre a eficiência do grupo.

•

Aumento da sinergia entre a Classe Couro e os fornecedores.
Considerada a redução significativa no índice de retrabalho,
houve redução nos conflitos entre as partes, melhorando a
relação e negociações entre estes.

•

A retomada do interesse dos representantes de algumas
empresas foi um fator muito importante. Por estarem situados
em zona rural onde não há tantas oportunidades ou não é
costumeira a qualificação, diversos participantes informaram
que voltariam a estudar ou buscariam novas qualificações para
que as empresas continuassem a crescer.

•

Melhoria na qualidade de vida dos fornecedores, considerando
melhorias no espaço físico, iluminação e questões
ergonômicas.

Vinícius Borges Freitas
Analista IEL/BA

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

CRIAÇÃO DA CENTRAL DE NEGÓCIOS DE VESTUÁRIO
DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR
ID DO PROJETO: 66

2ª CHAMADA

BAHIA

DINAMIZA

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
1

Oficinas em
Gestão
Empresarial:
Modelagem da
Central de
Negócios

Conceito sobre
macroprocessos e
estruturação
organizacional,
criação da base para
a operação.

• Disseminação de conhecimentos em
Gestão Empresarial o que diz
respeito a modelagem;
• Desenvolvimento da gestão
estratégica;
• Definição de negócio, objetivos,
metas e indicadores.

2

Consultorias em
Gestão
Empresarial:
Modelagem da
Central de
Negócios

Desenvolvimento e
definição de
macroprocessos e
estruturação
organizacional,
criação da base para
a operação.

• Desenvolvimento e definição das
atividades de gestão e execução da
Central;
• Planejamento estratégico, definição
de negócio, objetivos, metas e
indicadores.

Oficinas em
Métodos
Colaborativos

Trabalhar conceitos
de métodos
colaborativos para
motivar a participação
e envolvimento na
iniciativa.

• Aproximação e engajamento do
grupo, definição de objetivos e
metas para criação da Central de
Negócios.

4

Consultorias em
Métodos
Colaborativos

Elaboração do
Estatuto da
Associação de
maneira colaborativa
e encorajando-os a
atuar de maneira
cooperada.

• Promulgação do estatuto da
Associação;
• Realização da Assembleia de
Constituição da Associação (Central
de Negócios).

5

Oficinas em
Acesso a
Mercado

Disseminação de
conceitos relevantes
para acesso a
mercado.

• Definição do nome, criação da
marca, aplicação da marca e
papelaria;
• Melhoria na atuação mercadológica
das empresas participantes.

6

Consultorias em
Acesso a
Mercado

Disseminação de
conceitos relevantes
para acesso a
mercados.

• Realização de estudo de mercado e
prospecção de novos fornecedores.;
• Criação do plano de comunicação da
Central.

EMPRESAS ATENDIDAS
17
PERÍODO
INÍCIO: 30/01/2018
FIM: 30/01/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

3

Estruturar as bases: técnicas,
operacionais e de governança para a
implantação de uma central de
negócios, que será responsável,
quando estruturada, pela compra e
venda coletiva de
materiais,
insumos,
serviços
e
bens,
contribuindo para a redução de
custos e o compartilhamento de
ações e estratégias comerciais e de
suprimentos.

As ações foram trabalhadas
paralelamente, uma agregando a
outra, porém, a que mais se
destacou foi a de Métodos
Colaborativos, onde foi trabalhado
o engajamento, confiança e
governança da Associação.”
−

Vanini Santana
Analista IEL/BA

No mundo de hoje sabemos que
as pessoas querem receber mais
por menos, e os grandes sucessos
de negócios têm essa proposta.
Sabemos o quanto uma Central de
Negócios, poderá possibilitar
inúmeras oportunidades para
melhorarmos nossos resultados,
individualmente e em grupo. Quero
parabenizar o IEL, a equipe de
consultores que são excelentes,
todos nós precisamos nos
envolver porque somos o motor
desse projeto, porque nós quem
sentimos as dores e únicos
protagonistas para mudança
acontecer.”
−

Eunice Habibi
Ilha Morena

•

As empresas participantes apresentaram aumento médio de
9,7% em seus faturamentos brutos;

•

Ampliaram o volume de negócios do grupo em 7,9%, até o final
do projeto;

•

Do total de empresas participantes, 76,5% apresentaram
inovações em produtos, serviços ou processos, até o fim do
projeto.

•

Os empresários mostraram interesse em realizar uma Rodada
de Negócios com fornecedores em comum, como tecidos,
linhas, embalagens, porém, o evento será organizado após as
ações darem início;

•

Fortalecimento do associativismo no setor. Considerando que
todas as ações do projeto foram em conjunto buscando criar
uma Central de Negócios para compras coletivas e não ações
individuais, a troca de experiências, compartilhamento de
informações sobre fornecedores, maquinários e encontros
quinzenalmente, contribuíram para o alcance das metas.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL DA CADEIA DE
PAPEL E CELULOSE NO EXTREMO SUL DA BAHIA
ID DO PROJETO: 67

2ª CHAMADA

BAHIA

COMPETITIVIDADE

SETOR
Papel e Celulose
Workshop de
Liderança com
musicoterapia

Promover capacitação
lúdica, tendo sons e
notas musicais como
maneira de buscar
gestão humanizada.

• Promoção de alinhamento com os
temas em questão, bem como
network entre os participantes;
• Alerta sobre a importância do líder no
sucesso do negócio.

2

Workshop
Gestão da
Inovação

Oferecer as empresas
ferramentas de
inovação para
aplicação em seu
negócio.

• Apresentação de ferramentas em
maneiras diferenciadas de gerir o
negócio;
• Diferenciação em relação à
concorrência e ampliação da
competitividade no mercado.

3

Workshop em
Gestão
Financeira

Ofertar uma oficina
com ferramentas
básicas e práticas
para gestão financeira
dos negócios.

• Apresentação de manual com
ferramentas de gestão financeira,
apresentado no transbordamento de
resultados;
• Capacitação de colaboradores-chave.

4

Workshop
Planejamento
Estratégico

Oferecer as empresas
orientações de como
sistematizar suas
práticas de gestão.

• Estabelecimento de uma estrutura
mínima necessária para organização
e planejamento do negócio (missão,
visão, valores, determinação de
objetivos estratégicos, metas e
indicadores).

5

Workshop
Gestão da
Qualidade

Apoiar as empresas
participantes na
sistematização de
seus processos,
serviços e produção.

• Abordagem das boas práticas ISO
9000, alertando sobre relevância de
normatização e sistematização de
práticas produtivas.

6

Workshop
Gestão de
Pessoas

Capacitar os gestores
para gerir equipes e
processos legais da
gestão de pessoas.

• Abordagem completa: desde seleção
de pessoas e formação de equipe,
treinamento e desenvolvimento,
avaliação de desempenho, Plano de
Carreiras até reclamações
trabalhistas.

7

Workshop
Gestão
Comercial

Trabalhar com os
gestores ferramentas
e estratégias de
atuação comercial no
mercado.

• Temas abordados: abertura de
mercado, leitura de cenário, aplicação
de ferramentas como matriz SWOT,
análise de concorrência, participação
de tomadas de preço.

EMPRESAS ATENDIDAS
17

1

PERÍODO
INÍCIO: 03/01/2018
FIM: 31/12/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Promover
o
desenvolvimento
empresarial gerencial e tecnológico,
através de orientação, capacitação,
acompanhamento especializado e
ações de acesso a mercado,
estimulando um ambiente de troca
de experiências e informações,
garantindo maior competitividade
para o setor.

O projeto foi bastante positivo e
enriquecedor para as empresas
participantes. Ainda há carências
no setor, no entanto, o projeto foi
um pontapé para apoiá-los em
seus processos de gestão.”
−

Fernanda Moreira Pinto
Gerente IEL/BA

O PROCOMPI para nós foi
extremamente
necessário
e
importante, trazendo atualizações
do
mercado,
profissionais
capacitados que vem nos ajudar
nessa gestão. Você sabe como
que é difícil em uma pequena
empresa, pois a gente acaba tendo
que fazer de tudo, mas no
PROCOMPI nós conseguimos
direcionar algumas áreas de
trabalho. Eu tive que criar algumas
estratégias para que desse certo,
pois quando a gente tenta fazer
tudo, geralmente a gente não
consegue fazer nada.
Por isso, eu indico o PROCOMPI
para você pequeno empresário.
Ele vai abrir a sua visão. Ele vai
criar uma visão holística do seu
negócio pra te ajudar a você ser
mais capacitado para gerir tanto a
sua empresa como a sua vida
pessoal.”
−

Sabrina Rocha
Maqffer

•

As empresas participantes apresentaram aumento médio de
6% em seus faturamentos brutos;

•

Reduziram ainda os custos operacionais do grupo em 8,9%, até
o final do projeto;

•

Do total de empresas participantes, 76,5% encontraram-se
preparadas para certificação, alcançando ao menos 70% dos
critérios previstos no Programa de Qualificação de
Fornecedores.

•

Manual com ferramentas de gestão financeira: as empresas
receberam um manual preparado especificamente para o
grupo de participantes, contendo ferramentas de gestão
financeira com as devidas orientações para aplicação em seus
negócios.

•

Estudo de Mercado Setorial Papel e Celulose na Bahia: as
empresas tiveram acesso a um estudo setorial sobre as
tendências para o segmento em que atuam, bem como um
workshop de apresentação do estudo e de algumas
ferramentas de planejamento, que irão ajuda-las a colocar em
práticas todos os ensinamentos discutidos ao longo das
oficinas e consultorias do PROCOMPI Papel e Celulose.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE CERÂMICA
VERMELHA DE CANINDÉ E DA REGIÃO NORTE
ID DO PROJETO: 68

2ª CHAMADA

CEARÁ

COMPETITIVIDADE

SETOR
Cerâmica
Apresentar as
empresas modelos de
ações conjuntas,
visando implementar
cultura do
associativismo.

• Aglutinação das empresas em suas
regiões;
• Nomeação de representação do
SINDCERAMICA no interior;
• Retomada de negociações entre
cerâmicas da região de Canindé.

Transferir
conhecimento na área
de gestão financeira
ofertando
ferramentas.

• Implantação de ferramentas de
acompanhamento financeiro;
• Estudo de precificação dos produtos
para o mercado;
• Estudo de formação de preço de
produto;
• Implantação de sistemas gratuitos de
gestão financeira.

3

Consultoria em
eficiência
energética

Reduzir custos de
produção,
aumentando a
lucratividade.

• Alteração do procedimento da
queima, reduzindo desperdício;
• Mudança na fabricação do tijolo;
• Redução de 20% de utilização de
insumos de produção;
• Implantação de laboratórios de
ensaios.

4

Consultoria em
logística

Apresentar técnicas
específicas de
planejamento de
logística internas e
externas.

• Inserção de ferramentas de gestão
logística;
• Revisão dos planos implantados;
• Acompanhamento de desempenho
de perdas no processo logística.

5

Capacitação
gerencial:
produtividade e
mercado

Capacitar para as
tendências do
mercado cerâmico
atual, alinhando
conceitos de gestão
para o negócio.

• Implementação de indicadores de
acompanhamento financeiro;
• Exposição de produtos inovadores do
segmento cerâmico;
• Possibilidades de prospecção de
novos negócios e novos modelos de
gestão em feiras e eventos.

6

Capacitação em
gerenciamento
de resíduos
sólidos e meio
ambiente

Capacitar
colaboradores para
redução de utilização
de lenha no processo
de queima.

• Acompanhamento de implementação
de novo processo de queima;
• Redução da composição da mistura
do barro, otimizando o processo de
retirada da jazida.

EMPRESAS ATENDIDAS
15

1

Palestra sobre
associativismo

PERÍODO
INÍCIO: 03/01/2018
FIM: 31/10/2019
VALOR EXECUTADO

2

Consultoria em
gestão financeira

R$ 150.000,00

Fortalecer
e
desenvolver
as
Indústrias de Cerâmica Vermelha
da Região Norte do Estado do
Ceará,
melhorando
a
competitividade e produtividade,
através da gestão empresarial,
capacitação da mão de obra e
melhoria
na
qualidade
dos
processos e produtos.

O Cenário era de crise aguda entre as
empresas de cerâmica em 2018,
mas
podemos
dizer
que
conseguiram retirar do PROCOMPI
os benefícios necessários para
buscar
o
ressurgimento
do
segmento. “
−

Fábio Braga
Analista FIEC

O atendimento de forma geral foi
se complementando dentro de
nossa empresa. Reavaliamos
nosso processo de formação de
preço, ajustarmos nosso processo
de queima reformando nosso
laboratório e utilizando de forma
ainda mais otimizada e o acesso a
consultoria em logística, nos
permitiu organizar o escoamento
de nossa produção. Tivemos
ganhos financeiros importantes
nesses processos."
− Webster Maia
Cerâmica Torres e Sobral

•

As empresas participantes conseguiram, até o final do projeto,
aumentar suas produtividades em 11,4%;

•

Reduziram também os desperdícios produtivos em cerca de
9,8%, superando a meta estabelecida para o indicador em 96%;

•

Ademais, um terço das empresas participantes já haviam
aderido a ações de sustentabilidade, até o fim do projeto.

•

Inserção das empresas da região de Canindé, no ambiente do
SINDCERÂMICA;

•

Atendimento personalizado realizado pelo Núcleo de Acesso
ao Crédito – NAC, as empresas de Canindé;

•

Nomeação de delegado do SINDCERAMICA, na região de
Canindé.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE PANELAS E
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE ALUMÍNIOS DA REGIÃO
DO CARIRI
ID DO PROJETO: 69

2ª CHAMADA

CEARÁ

COMPETITIVIDADE

SETOR
Metalmecânico

1

Consultoria
Gerencial:
Gestão da
Produção

Conscientização da
importância de
informações do
Processo Produtivo,
como base para
tomada de decisão.

• Apresentação e implantação de
controles internos de Processo
Produtivo para uma gestão eficiente;
• Planejamento periódico de atividades
de produção, antecipando e tratando
gargalos de produção.

2

Consultoria
Técnica:
Elaboração de
Laudos
Laboratoriais das
Famílias de
Produtos

Realizar testes físico
químicos dos
produtos das
empresas, conforme
normas do INMETRO.

• Empresas aptas a submeter seus
produtos à certificadora;
• Produtos conformes, ofertando
diferencial de confiabilidade;
• Atendimento a leis e normas
obrigatórias para o segmento.

3

Consultoria
Técnica: Gestão
de Marketing

Implementar e/ou
revisar planos de ação
para gestão de
marketing nas
empresas.

• Análise do ambiente organizacional
das empresas;
• Implementação de ferramentas de
Gestão, controle e indicadores;
• Treinamento de Equipes de vendas.

4

Consultoria para
Planejamento
Tecnológico
2020

Identificar aplicação e
desenvolvimento de
novas tecnologias e
definir linhas de ação
para internalização.

•
•
•
•

5

Consultoria
Específica:
Gestão da
Produção
(Gerenciamento
de Resíduos)

Apresentação de
modelo Plano de
Sustentabilidade para
otimização do
processo produtivo.

• Apresentação de planejamento para
implantação de reaproveitamento de
resíduos na produção.

6

Reunião
Itinerante do
Conselho de
Inovação e
Tecnologia do
SFIEC

Aproximar
stakeholders,
fomentando ações
que elevem a
competitividade do
setor produtivo.

• Apresentação de editais de fomento
à inovação;
• Parcerias firmadas para atividades de
inovação entre universidade, SFIEC e
empresas.

7

Rodada da
Sustentabilidade

Orientar os
participantes a como
ter mais rentabilidade
em suas empresas.

• Rodada de negócios de soluções e
recursos para micro e pequenas
indústrias em Juazeiro do Norte.

EMPRESAS ATENDIDAS
20
PERÍODO
INÍCIO: 03/01/2018
FIM: 31/10/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Fortalecer
e
desenvolver
as
indústrias de panelas e utensílios
domésticos de alumínios da
Região do Cariri/CE, melhorandoa
competitividade e produtividade,
para alavancar as vendas, através
da gestão empresarial, captação de
novos mercados, capacitação da
mão de obra e melhoria na
qualidade
dos
processos
e
produtos.

Novas tecnologias prospectadas;
Novos fornecedores prospectados;
Novos parceiros selecionados;
Identificação de perspectivas de
evolução.

O PROCOMPI Panelas e Utensílios
auxiliou as empresas na geração de
diferencial junto ao mercado.
Durante a fase final do Projeto, as
empresas puderam realizar um
planejamento
tecnológico,
ambientando-as no universo de
soluções de tecnologia para seus
negócios”
−

Fábio Braga
Analista FIEC

As empresas do Cariri precisam
demais de ações como essa. É um
polo que mesmo com suas
dificuldades, busca crescimento
para entregar ao mercado,
produtos competitivos e com
qualidade.
As
ações
do
PROCOMPI trabalharam para isso.
Precisamos de ações constantes
em nossa Região."
−

Adelaído Ponte
ADENOX

•

As empresas participantes apresentaram crescimento médio
de 7,5% em suas produtividades, ao mesmo tempo que
aumentaram o quadro de colaboradores em 14%;

•

O volume de negócios gerado pelo grupo apresentou um
positivo resultado de crescimento em 23,6%, mais de duas
vezes superior à meta estabelecida para o indicador;

•

Ademais, 58,3% das empresas apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos, até o
fim do projeto.

•

O movimento do Projeto na região do Cariri, aglutinou as
empresas que estavam relativamente dispersas, no ambiente
empresarial. A retomada de atividades em conjunto, permitiu ao
SIMEC, trazer de volta para as ações associativas, as empresas
de panelas, que também fazem parte do segmento
metalmecânico.

•

Fortalecimento e importância do trabalho associativo,
aproximando cada vez mais as indústrias ao seu Sindicato,
proporcionando uma grande troca de experiências e
fortalecendo o segmento industrial.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROMOÇÃO DA MELHORIA DA COMPETITIVIDADE DAS
INDÚSTRIAS DOS SEGMENTOS DE MÓVEIS E
SERRARIAS DE FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA
ID DO PROJETO: 70
2ª CHAMADA
CEARÁ
COMPETITIVIDADE
ORTALEZA

SETOR
Madeira e Móveis
EMPRESAS ATENDIDAS

1

Consultoria e
capacitação em
gestão
financeira

Transferir
conhecimento na
área de gestão
financeira.

• Implantação de ferramentas de
acompanhamento e gestão
financeiros;
• Estudo de precificação dos produtos;

2

Capacitação em
marketing e
vendas

Transferir
conhecimento na
área de marketing e
vendas.

• Apresentação de ferramentas de
gestão;
• Planejamento das ações de vendas;
• Definição de objetivos e metas.

3
4

Consultoria e
capacitação em
gestão e custos
da produção

Implementação de
ferramentas, boas
práticas e análise de
custos da produção.

•
•
•
•

5

Capacitação em
inovação

Contextualização de
diferentes conceitos
de inovação no
ambiente corporativo.

• Identificação do estágio de inovação
de processos/produtos;
• Conhecimento de casos de sucesso;
• Formatação de um protótipo

6

Consultoria em
SST

Promover segurança
no ambiente de
trabalho.

• Diversas melhoras na prevenção
contra incêndios;
• Adequações da NR 10;
• Adequações da NR 12.

7

Consultoria em
desenvolvimento
de líderes

Desenvolvimento das
lideranças.

• Melhoria da gestão de pessoas no
ambiente de trabalho;
• Forma assertiva de realização de
feedback e liderança;

8

Palestra
competitividade
e
sustentabilidade

Mobilização para os
temas de
sustentabilidade e
competitividade.

• Mobilização de empresas para o
tema de sustentabilidade;
• Participação nos demais eventos
sobre o tema, realizados pelo SFIEC.

9

Consultoria em
associativismo

Elevar número de
associações
sindicais.

10

Inova Ceará
palestra ecommerce

Palestra com foco
em aumento de
vendas e
transformação digital.

11

Workshop em
nanotecnologia

Oportunizar a busca
de inovação para
empresas de base
tecnológica.

16
PERÍODO
INÍCIO: 03/01/2018
FIM: 31/10/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Promover o desenvolvimento das
indústrias
moveleiras
e
de
serrarias,
melhorando
a
competitividade e produtividade,
através da gestão empresarial,
capacitação da mão de obra e
melhoria
na
qualidade
dos
processos e produtos.

Ganho de produtividade;
Redução de espera no processo;
Identificação dos custos produtivos;
Redução de custos fixos.

• Disseminação das ações
associativas junto às empresas;
• Ampliação da base sindical;
• Fortalecimento do segmento.
• Apresentação das modalidades do ecommerce;
• Utilização/gestão de mídias sociais;
• das mídias sociais
• Marketing inbound.
• Apresentação de ferramentas de
apoio à nanotecnologia;
• Apresentação da UFC sobre o tema
e parceria empresa-academia;

O cenário de crise aguda entre as
empresas em 2018, proporcionou
as
empresas
uma
busca
incessante por melhoria de
processos e otimização de
recursos.”
−

•

As empresas participantes apresentaram crescimento médio
de 9,5% em suas produtividades, ao mesmo tempo que
aumentaram o quadro de colaboradores em 5,2%;

•

O volume de desperdícios gerado pelo grupo foi reduzido em
11,3%, mais de duas vezes superior à meta estabelecida para o
indicador;

•

Ademais, 58,3% das empresas já haviam aderido a ações de
sustentabilidade, até o fim do projeto.

•

As empresas implantaram ações de SST, utilizando as
atividades do Projeto para fortalecer a prevenção de acidentes,
criando calendário de atividades da área;

•

Com as ações em Gestão da Inovação, as empresas do
segmento de Móveis e Serrarias, puderam aproximar-se de
ferramentas que fomentam tecnologia e inovação, como o
escritório de Projetos, acesso a Editais de Fomento, atividades
do Núcleo de Acesso ao Crédito, entre outras.

•

Fortalecimento e importância do trabalho associativo,
aproximando cada vez mais as indústrias ao seu Sindicato,
proporcionando uma grande troca de experiências e
fortalecendo o segmento industrial.

NOME DO DEPOENTE
CARGO DO DEPOENTE

Gente, mesmo que muitas dessas
informações já sejam de nossos
conhecimentos, cada vez que nos
deparamos com um Consultor,
sempre tiramos um algo a mais,
seja
através
da
didática
empregada,
da
experiência
cognitiva, da sinergia extravasada
pelos presentes ou da captação de
ideias, através de feedback.
A mutação do mercado está
acontecendo numa proporção
gigantesca e, por essa mesma
razão,
precisamos
buscar
conhecimentos, por uma questão
de sobrevivência, e é nisso que o
Procompi é tão importante,
atualização
e
novos
conhecimentos.”
−

Luciano Jucá
Interior Design

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS INDUSTRIAS
DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO ESTADO DE GOIÁS
ID DO PROJETO: 71

2ª CHAMADA

GOIÁS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Construção Civil
EMPRESAS ATENDIDAS

Oficinas:
Modelos de
negócios;
tecnologia de
concreto;
custos;
tecnologia
fabril; gestão
de fábrica.

Consultorias
coletivas para
capacitação e
uniformização de
conhecimentos e
informações entre
participantes.

• Ação possibilitou o entendimento do
processo de produção de concreto
na prática;
• 60% das participantes foram capazes
de descrever corretamente o
processo de produção do concreto;
• Adequação das não conformidades
identificadas.

2

Consultorias
in-company
sobre temas
das oficinas

Promover
orientações e
implementações de
modelo de
negócios,
melhorias de
processos, custos,
desenvolvimento
de novos produtos
e gestão eficiente.

• Melhorias nos processos produtivos;
• 60% das participantes implantaram
algum método de medição
trabalhado;
• Mobilização de equipes de
colaboradores para desenvolver as
tarefas continuamente.

3

Consultoria de
validação de
modelo de
negócios e
tecnologia
fabril.

Validação do
modelo de
negócios e
promoção de
ajustes relativos às
etapas realizadas.

• Resultados positivos em todas as
empresas;
• Melhorias em controles produtivos,
gestão, mix de produtos e
faturamento;
• Todos os processos foram validados
nas 20 empresas.

20
PERÍODO
INÍCIO: 22/01/2018
FIM: 30/11/2018

1

VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Capacitar E Orientar Empresários
E Profissionais Do Setor De
Artefatos
DeCimento
E
Premoldados
Com
Vistas
A
Promoção De Melhorias
No
Processo Fabril E De Gestão,
Estimulando O Desenvolvimento
Técnico,
A
Produtividade,
A
Inovação E A Evolução Das
Empresas No Mercado.

Através da melhoria da condição
dos equipamentos, houve redução
do tempo de ciclo e consequente
aumento da capacidade produtiva.
A orientação quanto a modelos de
negócios, gestão de fábrica e
tecnologia dos produtos, propiciou
o aumento da produtividade.”
−

Vilma Aparecida Domingos
Gestora do Projeto

•

O grupo de empresas participantes, ao final do projeto,
apresentou aumento médio de 17,8% em sua produtividade,
superando em 78% a meta estabelecida para o indicador;

•

O faturamento bruto do grupo cresceu 17,7% durante a
execução do projeto;

•

Em relação ao mix de produtos, percebe-se incremento de
15,4% no total de produtos disponibilizados pelas empresas;

•

As empresas participantes reportaram também ganhos de
eficiência comercial da ordem de 56,7%, mensurados em
termos de número de orçamentos emitidos.

•

As consultorias de Plano de desenvolvimento Empresarial
desenvolvida no decorrer de 43 horas nas empresas, elas
conseguiram implementar melhoria na apuração dos custos de
produção;

•

Todas as empresas encontram dificuldades para lançar o mix
de produtos e de linhas de produção, mas 25% desenvolveram
algum mix de produto, e 25% iniciaram um acompanhamento
comercial;

•

Todos os funcionários presentes nas empresas no decorrer das
consultorias, participaram do treinamento, totalizando mais de
183 funcionários capacitados

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

GRÁFICAS DA GRANDE SÃO LUIS
ID DO PROJETO: 72

2ª CHAMADA

MARANHÃO

COMPETITIVIDADE

SETOR
Gráfico
EMPRESAS ATENDIDAS
20
PERÍODO

• Exposição às principais tendências
do setor gráfico como produção
enxuta, mercado e impressão digital;
• Realização de importantes contatos
de negócios;
• Maior interação no grupo.

• Utilização do software Bremen
Sistemas, possibilitando a
identificação do custo por impressão;
• Real conhecimento dos custos de
produção efetivamente praticados.

1

Ação de
Mercado

Participar do
Encontro de
Inovação, Feira
Expo Print Latin
America.

2

Consultoria e
Curso de
Informatização
Gerencial

Realizar curso para
subsidiar as
empresas na
percepção do seu
respectivo valor de
venda.

Curso de
Produção
Gráfica

Realizar curso com
foco integrado da
gestão e operação
voltados ao
aumento de
produtividade e
redução de custos.

• Apresentação da abordagem Lean
Printing;
• Noções de gestão da qualidade;
• Planejamento de produção e vendas;
• Ganhos de produtividade e
otimização do uso de recursos
produtivos.

Consultoria em
Gestão Gráfica

Realizar consultoria
às empresas
participantes para
auxiliá-las a
organizarem seus
custos.

• Organização e reconhecimento de
custos fixos de produção, despesas
fixas administrativas e custos
variáveis;
• Solução de problemas específicos
que foram identificados.

INÍCIO: 18/01/2018
FIM: 20/12/2018
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Capacitar
empresários
e
profissionais de mão de obra
especializada
nas
funções
administrativas e técnicas do setor,
para promover o aumento da
produtividade e a competitividade
das indústrias envolvidas, através
da qualidade da inovação nos
processos, aliada à cultura da
cooperação e do associativismo

3

4

o projeto foi muito proveitoso para
as
empresas
participantes,
colaborando
significativamente
para
a
eficiência
nestas
organizações,
em
âmbitos
estratégicos,
táticos
e
operacionais.”
−

Didier Correia Júnior
Gestor do Projeto

Uma
das
minhas
maiores
dificuldades era em relação ao
desenvolvimento do preço, como
ser competitivo e, ao mesmo
tempo, ter lucro? Não sabia como
calcular o valor do custo
operacional por impressão. Após
as consultorias, principalmente
com o software, tive a dimensão
do quanto eu gasto por impressão
e do quanto eu tenho de lucro, isso
fez total diferença na minha
administração.”
−

Carlos Márcio Pinheiro
Graffias Comércio e
Serviços Gráficos

•

Ao final do projeto, calculou-se ganho médio de produtividade
em 11,7%, superando em mais de 100% a meta estabelecida
para o indicador;

•

O grupo reportou aumento de sua lucratividade em 15%, mais
de duas vezes superior à meta;

•

O custo de produção médio entre as empresas diminui em 10%;

•

Diante dos resultados positivos, as empresas participantes
ampliaram seus quadros de colaboradores, com elevação
média de 11% no número de trabalhadores.

•

Ganhos de competividade das empresas participantes, as
quais conseguiram manter preços competitivos no mercado;

•

O envolvimento com o mercado ampliou a percepção dos
empresários quanto ao ecossistema, antes do projeto as
empresas viam-se apenas como concorrentes, agora
entendem que podem se organizar, interagir e dividir serviços.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECIMENTO DO SETOR DE
ALIMENTOS NA REGIÃO DO VALE DO AÇO
ID DO PROJETO: 73

2ª CHAMADA

MINAS GERAIS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas
EMPRESAS ATENDIDAS

1

Consultoria
área comercial
e vendas

Aumentar as
competências das
empresas em
técnicas de vendas
e negociação,
prospecção e
manutenção de
clientes e gestão de
pessoal.

2

Melhoria dos
processos
com foco em
segurança
alimentar

Aprimorar o
atendimento às
melhores práticas
de segurança
alimentar dentro
das empresas.

• Conscientização sobre segurança
alimenta: processos aperfeiçoados,
colaboradores capacitados;
• Maior atendimento às normas
sanitárias vigentes;
• Produtos com melhor qualidade e
segurança.

3

Consultoria
empresarial na
área de
precificação e
custeio

Aumentar as
competências das
empresas em
técnicas de
formação de preço
de seus produtos.

• Maior embasamento para formação
de preços;
• Tratamento customizado sobre
custos diretos e indiretos;
• Adoção de ferramentas para
continuidade da gestão de preços e
custeio.

15
PERÍODO
INÍCIO: 03/01/2018
FIM: 31/12/2019
VALOR EXECUTADO

• Melhor gestão de portfólio de clientes
e oportunidades de novos negócios;
• Melhoria na qualidade do
atendimento ao cliente final;
• Motivação das equipes de venda;
• Implementação de processos para
acompanhamento de indicadores e
meta, com definição de recompensa
por resultados.

R$ 100.000,00

Aumentas a Competitividade das
empresas do setor alimentício,
focando em dois pilares críticos:
gestão da segurança alimentar e
perfomance da equipe de vendas.

O PROCOMPI foi muito benéfico e
importante para as empresas. O
apoio ao grupo deu às empresas
um sentimento de reconhecimento
e valorização muito grande, além de
aumentar sua percepção da
importância de serem um polo
setorial.”
−

Daniela Coelho
Analista FIEMG

A minha opinião sobre o Procompi
é que tem sido de grande valia
para os empresários do Vale do
Aço que estão participando do
projeto. Na parte comercial ele foi
muito importante para nós
realizarmos
os
nossos
planejamentos
estratégicos
comerciais e também a melhoria
de processos, conforme foi
discutido com a consultora. E isso
foi uma opinião não só minha, mas
também dos demais participantes
na nossa reunião de encerramento
da ação. E agora estamos
animados para a próxima frente na
área de segurança do alimento.”
−

Fabrício Lara Santos
Padaria do Horto

•

Dentre os principais resultados do projeto, destaca-se que 67%
das empresas participantes relataram percepção de aumento
no número de clientes desde o início do projeto;

•

Ao todo, 73% das empresas relataram também inovações ou
aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos;

•

Todas as empresas do grupo o grupo foram capacitadas ao
longo do projeto, em ao menos um dos diversos temas
abordados.

•

O reconhecimento do trabalho do sindicato (Sinpava) por parte
das empresas participantes na proporção que ocorreu, foi uma
surpresa positiva. No evento de encerramento do Procompi
todas as empresas presentes agradeceram não apenas à
FIEMG e Sebrae, mas destacaram a atuação do Sindicato, que
pela primeira vez trabalhou com soluções para as empresas via
consultoria in company.

•

Percepção por parte das empresas atendidas quanto à
necessidade de atuação continuada em segurança alimentar,
sempre buscando aprimoramento em todas as áreas deste
tema.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE
BEBIDAS DA ZONA DA MATA MINEIRA
ID DO PROJETO: 74

2ª CHAMADA

MINAS GERAIS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas

Cultura da
Cooperação

Aumentar o
engajamento do
grupo nas iniciativas
de trabalho integrado
por meio de uma
atuação em rede.

• Organização das empresas do setor;
• Aproximação entre elas por meio da
identificação de interesses e
prioridades em comum;
• Estabelecimento de ações de curto
prazo e ferramentas de colaboração
em rede.

Visita Técnica ao
Vale da Cerveja
(Blumenau SC)

Realizar visita técnica
ao Vale da Cerveja
para benchmarking
de governança e
ações voltadas ao
turismo.

• Oportunidade de conhecer
cervejarias e demais atores do Vale
da Cerveja;
• Maior entendimento quanto às
articulações no polo de Blumenau e
sobre a exploração do potencial
turístico da região.

Vendas B2B –
Participação na
BH Oktoberfest

Criar oportunidades
diretas de negócios e
mercados para as
microcervejarias em
um evento do setor
com amplo alcance.

• Aproximação entre as empresas do
grupo;
• Prospecção e estabelecimento de
parcerias com comércio de Belo
Horizonte;
• Estreitamento de relações e geração
de negócios.

4

Gestão
Financeira para
MIcrocervejarias

Estruturar a gestão
financeira com
métodos e
ferramentas das
cervejarias
participantes do
projeto.

• Organização do controle de caixa;
• Levantamento e organização dos
custos de produção;
• Estabelecimento de método de
custeio apropriado ao negócio;
• Organização de dados e geração de
DFC e DRE.

5

Gestão
Financeira para
Microcervejarias
– Módulo II

Implementação de
indicadores e
ferramentas práticas
de gestão financeira.

• Aprofundamento nos temas de
precificação, planos de
investimentos, legislação fiscal e
trabalhista;
• Introdução de 10 novas técnicas,
anteriormente não utilizadas pelas
cervejarias.

EMPRESAS ATENDIDAS
16
1

PERÍODO
INÍCIO: 08/01/2018
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00

Fortalecer os segmentos do setor de
bebidas da região da Zona da Mata
mineira, atuando com foco na
governança
e
ampliação
mercadológica de modo a gerar
aumento da competitividade do
setor e da região.

2

3

O projeto foi uma importante iniciativa
para fortalecimento institucional e de
imagem do polo cervejeiro da Zona da
Mata. Foi igualmente relevante por
contribuir para o amadurecimento da
atuação coletiva do polo, favorecendo
ações em rede e oportunidade de se
fortalecerem
no
mercado
tão
concorrencial.”
−

•

Dentre os principais resultados do projeto, destaca-se o
crescimento de 378% na carteira de clientes das empresas
participantes, superando largamente a meta inicial de 15%;

•

As empresas também ampliaram suas interações,
aumentando em 300% o número de empresas que relataram
participar de ações coletivas promovidas para o setor.

•

O projeto PROCOMPI possibilitou a estes empresários uma
visão estratégica de atuação em rede, orientações de
estabelecimento de parcerias com entidades e estreitamento
de relações imensuráveis. A cultura da cooperação foi um início
importante para esta aproximação entre eles, que passaram a
compartilhar fornecedores, participar conjuntamente de
eventos, trocar informações sobre produção, que antes não
havia. Cada empresa focava na sua atuação e não se atentava
ao entorno.

•

As ações posteriores fortaleceram ainda mais essa atuação,
principalmente ao conhecerem melhor como se posiciona e
atua o Vale da Cerveja (Blumenau SC), foram vislumbradas
novas oportunidades de atuação em conjunto que pudessem
beneficiar a todas as empresas. Zona da Mata fortaleceu a sua
atuação institucional com o sindicato patronal que o
representa, sendo que um dos empresários participantes do
PROCOMPI passou a compor a sua diretoria.

Alice Campos e Souza
Analista IEL/MG

Avalio como excelente os serviços
prestados. A consultoria serviu
como importante divisor de água
na visão de futuro e concretização
A participação das ações trouxe
novas visões e referências, que
estão
contribuindo
para
mudanças importantes. Agradeço
a oportunidade de participar e
aguardo novas ações. “
−

Renato Sigilian
Kombeerlisário

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

REFORÇO DA COMPETITIVIDADE SETOR CERÂMICA
VERMELHA DE IGARATINGA/MG E REGIÃO
ID DO PROJETO: 75

2ª CHAMADA

MINAS GERAIS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Cerâmica
EMPRESAS ATENDIDAS

Gestão
Financeira

Realização de
consultoria para
analisar e avaliar a
gestão financeira
de cada empresa,
levantar pontos de
melhoria e sugerir
propostas
corretivas.

• Implantação de Controles de Gestão;
• Demonstração do Custo de produção
e comparação com preço de venda;
• Percepção dos empresários de que
estavam praticando preços inferiores
a seus custos de produção.

Gestão de
Vendas e
Acesso a
Mercado

Identificar gargalos
e implantar
técnicas e métodos
capazes de
melhorar ou
estruturar o setor
de vendas das
empresas.

• Entrega de um plano de ação para as
empresas;
• Entrega da Pesquisa de Acesso ao
Mercado para as empresas;
• Percepção de novas oportunidades
de negócios;
• Introdução de ferramentas e técnicas
que contribuem com a gestão de
vendas.

Análise
Energética

Consultoria em
análise energética
proporcionando as
empresas
participantes um
relatório contendo
propostas de
solução para
utilização eficiente
da energia.

• Apresentação de soluções capazes
de reduzir os gastos com energia
elétrica;
• Potencial de economia estimado em
no mínimo R$ 390 mil/ano com a
migração para geração distribuída.

17
PERÍODO
INÍCIO: 05/01/2018
FIM: 30/10/2019

1

VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00

Fortalecer as industrias do setor de
cerâmica vermelha na região centrooeste de Minas Gerais por meio de
ações com foco na melhoria de
gestão financeira e vendas, que
reflita em uma melhora na
performance
do
negócio
e
consequentemente ter acesso a
novos
clientes
e
mercados
consumidores

2

3

Com a ação de gestão os
empresários começaram a visualizar
a importância em melhorar os
processos
produtivos,
evitando
perdas, retrabalhos e gastos
desnecessários, pois isto afeta o
preço de venda que é controlado pelo
mercado.”
−

Carlos Magno da Silva
Analista FIEMG

Foi uma ajuda muito boa, pois fez
os empresários enxergarem o
custo do produto e principalmente
a necessidade de um trabalho
mais eficiente na venda dos
produtos (profissionalização do
setor de vendas).
−

Dilermando José
Cerâmica Paraense

•

Do total de empresas participantes, 53% relataram percepção
de aumento no número de clientes ao final do projeto;

•

Ao todo, 66% das empresas implementaram controles
gerenciais em suas atividades;

•

Todas os empresários e gestores do grupo foram capacitados
em temas de gestão ao longo do projeto.

•

A economia de energia que poderá ser gerada para as
empresas constitui um importante resultado adicional, com
ganhos que podem variar entre R$ 390 mil/ano a R$ 2
milhões/ano, a depender do investimento realizado pelo grupo;

•

Destaca-se também que as empresas podem entrar com uma
ação judicial contra a União, para restituição de tributos pagos
indevidamente nos últimos 5 anos. O valor da restituição para
este grupo de empresas pode chegar a R$ 2 milhões.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECIMENTO DO SEGMENTO DE
REPARAÇÃO AUTOMOTIVA DE MATO GROSSO
ID DO PROJETO: 76

2ª CHAMADA

MATO GROSSO

COMPETITIVIDADE

SETOR
Reparação de Veículos

1

Workshop:
Melhoria
Contínua dos
Processos

Identificação de
processos produtivos
críticos nas empresas
de reparação de
veículos.

• Visão de negócio por processos;
• Aplicação da gestão de processos
em oficinas mecânicas;
• Dinâmica de mapeamento de
processo.

2

Curso: Tomada
de Decisão na
Gestão
Financeira

Identificação dos
indicadores
financeiros nas
empresas de
reparação de
veículos.

• Apresentação dos procedimentos e
demonstrações contábeis básicos.
• Apresentação dos principais
indicadores financeiros;
• Análise de desequilíbrio financeiro.

3

Consultoria:
Gestão
Financeira

Assessorar o gestor
financeiro na
identificação dos
principais indicadores
financeiros.

• Identificação e análise de principais
indicadores financeiros para tomada
de decisão;
• Estabelecimento de metas
financeiras.

4

Consultoria:
Gestão de
Processos

Assessorar o gestor
na identificação do
processo crítico, no
mapeamento do
processo.

• Assessoria no mapeamento e
redesenho do processo crítico
identificado;
• Utilização de método ágil (Design
Thinking).

5

Curso: Injeção
Eletrônica
(Básico)

Realizar capacitação
profissional com
aperfeiçoamento
profissional.

• Apresentação de conceitos básicos
de injeção eletrônica: princípio de
funcionamento dos motores; ciclo
Otto; normas e controle de emissões;
circuito de alimentação; etc.

6

Curso: Injeção
Eletrônica
(Avançado)

Realizar capacitação
profissional com
aperfeiçoamento
profissional.

• Apresentação de conceitos
avançados de injeção eletrônica:
circuito elétrico do sistema de
gerenciamento eletrônico de
motores; componentes do sistema;
diagnóstico de falhas; etc.

7

Curso:
Eletricidade
Automotiva

Desenvolver
competências
necessárias para
identificar
componentes
elétricos do veículo.

• Tópicos abordados: eletricidade
básica; tensão elétrica; circuitos em
corrente contínua; associação de
resistências; magnetismo; correntes
alternadas; etc.

EMPRESAS ATENDIDAS
20
PERÍODO
INÍCIO: 16/11/2017
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Fortalecer o setor de Reparação
Automotiva do Estado de MT, nos
municípios de Cuiabá, Várzea
Grande, Nova Mutum, Lucas do Rio
Verde e Sorriso, através da melhoria
da
qualidade
dos
serviços
prestados,
aumentando
o
faturamento
por
meio
do
incremento de veículos atendidos,
serviços
diferenciados
e
da
satisfação dos colaboradores e
clientes, bem como a atualização
dos sistemas de gestão, produção e
mercado.

O Procompi Reparação Automotiva
contou com a confiança dos
empresários na e compromisso das
instituições gestoras e parceiras.
Dentre as expectativas estavam as
consultorias de gestão e cursos
técnicos, cujas prestações de
serviços são difíceis de obter, com
qualidade e preço subsidiado.”
−

•

Ao final do projeto, as empresas participantes apresentaram
crescimento médio de 33,8% em suas produtividades,
superando em mais de 200% a meta inicial;

•

O faturamento bruto do grupo também cresceu, superando a
meta para o indicador e fechando com aumento médio de
25,4%.

•

Fortalecimento do associativismo entre as empresas
participantes e prospecção de mercados por meio de missão
técnica em São Paulo, contando com 20 participantes. Durante
a missão, os empresários puderam conhecer e ter acesso a
novas tecnologias, casos práticos e visão de futuro voltado ao
setor automotivo.

•

Realização de Palestra adicional em Gestão de Oficinas Processo Global da Oficina. A abordagem foi dividida em 03
setores principais: Atendimento e recepção; execução e testes;
entrega e pós venda. O intuito era despertar no empresário e
colaborador a qualidade de atendimento e comprometimento
dos serviços prestados à clientela.

Nayara Rocha
Analista FIEMT

Com o PROCOMPI a Zanata Auto
Center aumentou a performance
de seus processos de gestão
financeira, e gerou crescimento
nos resultados. Hoje em dia são
utilizados softwares e planilhas
que nos auxiliam nas tomadas de
decisões na empresa. Diante do
novo cenário realizamos parcerias
com duas grandes empresas
BOSCH e LIFAN, maximizando,
portanto, a ofertas de produtos e
serviços,
consequentemente
resultando no aumento do
faturamento e geração de
empregos.
Em
virtude
do
acréscimo das demandas foi
necessário inclusive abrir uma
unidade no município de Várzea
grande, MT.”
− Luciano Zanata
Zanata e Lima LTDA

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORMAÇÃO DE NÚCLEO SETORIAL DAS INDÚSTRIAS
GRÁFICAS DO POLO TANGARÁ DA SERRA
ID DO PROJETO: 78

2ª CHAMADA

MATO GROSSO

COMPETITIVIDADE

SETOR
Gráfico

Palestra:
Alinhamento de
Produção

Apresentar as
técnicas e conceitos
usados para a
elaboração do
alinhamento de
produção.

•
•
•
•
•
•

Curso: Gestão de
Custos

Qualificar o
empresário na
elaboração correta do
Mapa de Custos.

• Visão Geral de Custos;
• Metodologia de Levantamento de
Custos RKW;
• Elaboração do Mapa de Custos;
• Formação do custo Hora/Homem e
Hora/Máquina para orçamentos.

3

Curso: Gestão de
Orçamento

Qualificar o
empresário e
colaboradores para
elaborar de forma
correta a formação
do preço de venda.

• Estrutura do orçamento;
• Cálculo de serviços de Terceiros;
• Cálculo de Matérias Prima e mão de
obra;
• Impostos, Comissões e Lucro;
• Formação do Preço dos impressos.

4

Consultoria:
Gestão de
Custos,
Orçamento e
Comercial

Qualificar os
empresários gráficos
para gerir custos e
orçamento
eficientemente.

• Levantamento de produtividade e
processos de produção da gráfica;
• Implantação do cálculo dos custos
de produção e formação de preço;
• Cálculo e apuração de Contribuição
Marginal e Rentabilidade da gráfica.

5

Consultoria:
Alinhamento da
Produção

Realizar o
levantamento da atual
situação das Gráficas
em relação à
disposição dos
recursos produtivos.

• Medição de máquinas, mobiliário e
estrutura física da gráfica;
• Elaboração da planta baixa atual com
sugestões de mudanças e
adequação às normas técnicas;
• Orientação técnica (on-line) para uso
da ferramenta de controles.

6

Curso:
Quadricromia,
Metrologia e
Densitometria

Qualificar nas áreas
de pré-impressão e
impressão, com foco
no processo de
impressão offset.

• Tópicos abordados: Quadricromia Software de apoio Corel Draw,
Photoshop, Indesign e Excel;
Metrologia e Densitometria.

EMPRESAS ATENDIDAS
20

1

PERÍODO
INÍCIO: 16/11/2017
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO

2

R$ 150.000,00

Promover o desenvolvimento das
Micro e pequenas indústrias do
setor Gráfico, por meio da Formação
do Núcleo Setorial das Indústrias
Gráficas do Polo Tangará da Serra,
com ações de qualidade e melhoria
de processos de produção e gestão,
que resultem na agregação de valor
aos
produtos,
aumento
da
produtividade,
melhoria
da
competitividade,
dentre
outros
benefícios.

Alinhamento de produção;
Tempos e movimento;
Logística produtiva e estoque;
Mapeamentos dos processos;
Sistemas de controle da produção;
Velocidade de produção.

O projeto se destacou por meio das
consultorias de gestão financeira e
de processos. Ainda é muito
significativo para as MPEs em MT a
necessidade
de
ferramentas
voltadas à Gestão Empresarial, com
aplicação na prática, não apenas
teoria/metodologia.”
−

•

Ao final do projeto, as empresas participantes apresentaram
crescimento médio de 11,1% em suas produtividades;

•

Apesar do difícil ano para o setor gráfico em Mato Grosso, o
faturamento bruto do grupo manteve-se estável, fechando o
projeto com leve aumento médio de 0,22%.

•

Fortalecimento do associativismo e participação do sindicato,
o qual apoiou na prospecção do público alvo, acompanhou as
ações previstas e contribuiu com o aporte de contrapartida
financeira.

Nayara Rocha
Analista FIEMT

Para minha empresa, considerando
as mudanças no setor gráfico da
minha região, os cursos e
consultorias aplicadas durante o
projeto ajudou bastante, tanto na
administração
como
no
planejamento das ações do dia a
dia. O sindicato tem se empenhado
muito na realização dessas ações e
junto com a FIEMT vem buscando
soluções
para
atender
as
necessidades levantadas pelos
empresários.”
− Maria Eulália de Souza
Gráfica Nossa Senhora da
Glória LTDA

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
EMPRESARIAIS NA REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
ID DO PROJETO: 79

2ª CHAMADA

PARANÁ

COMPETITIVIDADE

SETOR
Reparação de Veículos
EMPRESAS ATENDIDAS
1

Vendas e
Marketing Digital

2

Novas
Tecnologias
Automotivas
(Câmbio
automatizado)

Treinar equipes
técnicas em Câmbio
automatizado
(desmontagem,
regulagem e
montagem).

• Conhecimento técnico específico e
prático nas duas tecnologias
automotivas;
• Aprimoramento de mão de obra
qualificada e reconhecimento dos
colaboradores.

3

Novas
Tecnologias
Automotivas
(Motores
compactos de
03 cilindros)

Treinar equipes
técnicas em motores
compactos de 03
cilindros (reparo e
manutenção
preventiva).

• Conhecimento técnico específico e
prático nas duas tecnologias
automotivas;
• Aprimoramento de mão de obra
qualificada e reconhecimento dos
colaboradores.

Missão Técnica

Visitar e obter
informações sobre o
desenvolvimento e
avanços tecnológicos
em mobilidade
através de
combustíveis
alternativos.

• Benchmarking nas visitas técnicas;
• Conhecimento da CiBiogás, a qual
foca em soluções para energias
renováveis;
• Informações sobre desenvolvimento,
montagem e manutenção dos
veículos elétricos.

Apresentar novas
tendências do setor
focada em inovação.

• Nivelamento de participantes sobre
ecossistema de inovação, inovação,
transformação digital e economia
circular;
• Desmistificação sobre viabilidade de
inovação em pequenos negócios.

17
PERÍODO
INÍCIO: 22/01/2018
FIM: 13/03/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00

Desenvolver
a
capacidade
gerencial, técnica e inovadora dos
empresários das reparadoras de
veículos de Curitiba/PR e Região
Metropolitana,
melhorando
a
competitivdade das empresas, por
meio de treinamentos, workshops
e consultorias individuais em
temas prioritários como novas
tecnologias automotivas e mídias e
marketing digital.

• Nivelamento de participantes sobre
vendas e marketing digital;
• Apresentação de ferramentas
específicas para cada negócio;
• Redução de tempo nas respostas
para os clientes;
• Melhoria nos fluxos.

Orientar e Capacitar
os empresários em
possíveis ferramentas
de vendas e
marketing digital.

4

5

Inovação

A satisfação dos empresários em
falar que conseguiram fazer a
gestão de redes sociais e que com
isso puderam alavancar a
produtividade e eficiência de seus
negócios é o termômetro de que
estamos no caminho certo,
deixando-os cada vez mais fortes
para atuação no mercado.”
−

Dentre os principais resultados do projeto, destaca-se a
elevação do valor das horas de serviço do grupo, o qual
apresentou crescimento médio de 42,2%;

•

As empresas participantes apresentaram ainda crescimento de
suas produtividades em 17,1% ao final do projeto, superando
em mais de 200% a meta estabelecida para o indicador.

•

Parceria com o Sindicatos e Sistema FIEP, por meio do projeto,
possibilitando que as empresas conhecessem melhor os
produtos e serviços ofertados pelo Sistema FIEP e CNI;

•

Fortalecimento das empresas na questão de transformação
digital, muitas aperfeiçoaram sua comunicação com os
clientes e potenciais clientes de forma rápida, fácil e
econômica, não tendo muita dificuldade em manter as ações
aplicadas pelo projeto nas oficinas.

Adriane Ivanick
Gerente FIEP

Tivemos o prazer de receber hoje
os representantes do Sebrae/BR,
Sebrae/PR, IEL, CNI e apoio do
Sindirepa/PR, para uma visita
sobre o PROCOMPI, que estimula
as empresas para elevar a
competitividade, a cooperação e a
organização do setor de produção.
Nessa visita, eles puderam
conferir de perto todas as ações
apoiadas na Mecânica Beto
durante esse ano e saber um
pouco mais sobre nossos passos
para o próximo ano.
Agradecemos a visita!”
#apoioaoempreendedor
−

•

Mecânica Beto

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROJETO DE GESTÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NAS
INDÚSTRIAS DE PRODUTOS A BASE DE CONCRETO
ID DO PROJETO: 80

2ª CHAMADA

RIO DE JANEIRO

COMPETITIVIDADE

SETOR
Construção Civil
EMPRESAS ATENDIDAS
20

Verificar o grau de
maturidade das
indústrias de prémoldados de
concreto.

• Identificação das necessidades das
carências das empresas e
oportunidades de melhoria.

Apresentar e trocar
experiência entre as
empresas sobre os
temas destacados.

• Ampliação do conhecimento sobre
modelos de negócios, mercado e
melhorias no processo de produção.

Adequar o processo
de produção,
analisando o modelo
de negócio da
empresa.

• Elaboração de procedimentos
operacionais no processo de
produção;
• Desenvolvimento de novos produtos.

4

Oficina em
tecnologia
produção do
concreto

Apresentar normas
técnicas ABNT
aplicadas à produção
de concreto.

• Sensibilização dos participantes
sobre importância do atendimento às
normas técnicas e a realização de
ensaios tecnológicos para assegurar
a conformidade do produto.

5

Consultoria em
tecnologia
produção do
concreto

Avaliar o nível
tecnológico do
processo produtivo e
capacitar as
empresas.

•
•
•
•

6

Oficina e
consultoria de
custos e preços

Apresentar e trocar
experiência entre as
empresas sobre os
temas destacados.

• Sensibilização dos participantes
sobre importância de sistemas de
registro de receitas e despesas,
classificação dos custos, controle de
processos de entrada/saída.

7

Consultoria de
custos e preços

Implementar um
sistema de registro de
receitas e despesas.

• Estruturação de composição de
custo dos produtos e serviços;
• Padronização da produção;
• Adequação de layout da fábrica.

8

Feira Expo
Revestir - SP

Apresentar materiais
e soluções inovadoras
de acabamento.

• Ampliação da visão em relação à
importância da inovação e do design;
• Sensibilização quanto ao potencial do
uso do artefato de concreto com
produtos de maior valor agregado.

9

Workshop Lean
e Design

Apresentar a
metodologia e cultura
do pensamento
enxuto.

• Sensibilização para a importância da
utilização das ferramentas lean na
gestão e do design como estratégia
para ampliar valor para o cliente.

1

PERÍODO
INÍCIO: 01/07/2018
FIM: 20/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Impulsionar a competitividade das
micro e pequenas indústrias
instaladas
nas
regiões
Metropolitana,
Serranae
Sul
Fluminense do Rio de Janeiro do
segmento de concreto do setor da
construção civil por meio de ações
que promovam a otimização de
processos e/ou produtos e maior
controle da produção.

2

3

Diagnóstico
Oficina de
Negócios
Inovadores e
Controle de
Processos
Consultoria de
Negócios
Inovadores e
Controle de
Processos

Ajuste na dosagem do concreto;
Redução de desperdício;
Melhoria de desempenho;
Elaboração de plano de manutenção.

A percepção da capacidade das
empresas poderem alterar o seu
portfólio de produtos, inovando e
vislumbrando outros mercados,
foi um legado na transformação
do
modelo
mental
dos
empresários deixado pelo projeto.”
− Roberto da Cunha
Coordenador FIRJAN

O programa PROCOMPI/PDE foi
um divisor de águas em nossa
empresa. A partir do enorme
conhecimento e experiência dos
realizadores
do
projeto
conseguimos mudar não só a
nossa estrutura de produção
como toda a nossa estrutura de
pensamento e hoje somos mais
eficientes e modernos em todas
os setores.”
− Rodolfo Barros
RJ Churrasqueiras

•

Ao final do projeto, o grupo de empresas apresentou elevação
média de 39,7% em sua lucratividade, superando amplamente
a meta inicialmente estabelecida em 5% para o indicador;

•

As empresas apresentaram ganhos de produtividade em torno
de 43%;

•

Reduziram ainda o volume de desperdícios gerado em 37% até
o final do projeto;

•

Adesão de parte das empresas ao projeto de continuidade
PRCOMPI 106: mais produtividade e melhoria de processos nas
indústrias de produtos à base de concreto;

•

Desenvolvimento de 04 novos produtos dentre as empresas
participantes.

•

Fortalecimento das parcerias com sindicatos, associações,
SEBRAE-RJ e IEL/RJ.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO DO SELO
DE QUALIDADE DA ÁGUA MINERAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
ID DO PROJETO: 81

2ª CHAMADA

RIO DE JANEIRO

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas
(Água Mineral)
EMPRESAS ATENDIDAS
27
PERÍODO

1

Pesquisa
quantitativa com
consumidor

Identificar hábitos de
consumo de águas
minerais.

• Etapa imprescindível para dar
sequência às demais etapas do
projeto.

2

Pesquisa
qualitativa com
mini grupos (5 a
8 pessoas)

Realização de teste
de Conceito (avaliar
as reações às marcas
de água mineral de
uma forma geral).

• Complementação e refinamento dos
dados da pesquisa quantitativa para
desenvolvimento da parte de
identidade visual e elaboração da
estratégia de comunicação.

3

Criação do
Selo/identidade
visual

Criar Identidade
Visual, manual de
utilização e capacitar
empresas em sua
utilização.

• Criação de uma Identidade Visual
para o Selo de Qualidade da Água;
• Elaboração de manual de utilização;
• Realização de seminários para
capacitação empresarial sobre
utilização de selo e manual.

4

Estratégia de
comunicação

Identificar e propor as
diversas formas e
veículos que deverão
integrar o mix de
comunicação do Selo.

• Entrega do plano de comunicação;
• Etapa concluída após reunião com o
grupo de empresas que já haviam
obtido o selo, onde foram solicitadas
alterações.

INÍCIO: 15/01/2018
FIM: 30/12/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Promover
o
aumento
da
competitividade e rentabilidade das
micro e pequenas empresas de
água
mineral
através
da
implementação
do
Selo
de
Qualidade.

O maior aprendizado deste projeto
é a necessária resiliência dos
participantes em persistir nos
procedimentos da PE 414,
manterem a postura associativa,
para enfim conseguirem que o
consumidor entenda o certificado
CONFIAR como um efetivo
diferencial de qualidade.”

•

As empresas participantes conseguiram, em média, ampliar
suas produtividades em 9% até o final do projeto;

•

Ampliaram ainda o volume de negócios gerados em 7%,
considerando uma média entre as empresas.

•

O SINDINAM passou a integrar os programas de qualificação
da Firjan com capacitações em BPF e APPCC. Houve um
expressivo aumento no número de associados ao SINDINAM e
ABINAM (a associação à ABINAM foi um pré-requisito para a
adesão ao projeto). Melhorias nas práticas associativas foram
o principal resultado.

•

O primeiro seminário, que teve custos como tema de uma
apresentação, gerou a customização de um curso de custos
específico para empresas de água mineral. Esta ação teve o
apoio e execução realizada pelo IEL.

•

O Sebrae RJ customizou um curso piloto para os distribuidores
de água mineral com foco em Boas Práticas no transporte e
distribuição de água mineral. 0 Sebrae UF RJ foi um parceiro
constante e presente durante toda a execução do projeto.

•

Visibilidade em diversas mídias digitais com a criação do site e
posts no Facebook e Instagram.

•

Acesso a novos mercados através da participação de algumas
empresas em rodadas de negócios com empresas de catering.

− Ronaldo Martins
Especialista FIRJAN

Desde o início do trabalho tínhamos
como foco principal a conquista de
novos mercados e o fortalecimento
dos existentes, através de inclusão
de valor agregado a um produto, que
ainda é visto como uma commodity
pelo mercado, onde a fala de que
“água é tudo igual” é uma constante
e que precisava ser quebrada, pois
não o é. Envasamos um produto
nobre de valor único e que existe
diferença entre eles, ou seja, cada
água tem sua personalidade e seu
DNA.
Assim fizemos e dessa forma,
conseguimos aumentar preço, em
algumas praças, aumentar vendas
em
outras
e
penetrar
em
restaurantes renomados, ganhando
concorrência com marcas já
consolidadas.”
−

Marcelo Hauaji Pacheco
Mineração Serra do Brito

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS
GRÁFICAS DE BOS VISTA
ID DO PROJETO: 82

2ª CHAMADA

RORAIMA

DINAMIZA

SETOR
Gráfico
EMPRESAS ATENDIDAS
11

1

Consultoria em
Marketing Digital

PERÍODO

Desenvolver um plano
web, redes sociais,
marketing viral e
estratégias de
monitoramento.

• Criação de websites, com intuito de
criar identidade e exibir portfólio de
serviços;
• Melhorias em rede;
• Desenvolvimento de identidades
visuais.

INÍCIO: 08/01/2018
FIM: 23/12/2019

2

Atendimento em
Gestão
Financeira

Maximizar resultados
financeiros das
empresas.

• Implementação de Fluxo de Caixa
em Excel;
• Mudanças culturais em relação à
influência das contas pessoais dos
empresários sobre as contas
empresariais.

3

Cursos de
Licitações e
Contratos
Pregão
Eletrônico

Capacitar os
empresários sobre
exigências em
certames eletrônicos.

• Aprimoramento de técnicas;
• Capacitação de colaboradores das
empresas para descentralização da
participação em certames.

Curso de Pregão
Eletrônico

Orientar as empresas
sobre o que é exigido
durante certames
eletrônicos.

• Aprimoramento de técnicas para não
desclassificação;
• Capacitação de colaboradores das
empresas para descentralização da
participação em certames.

Produção de
Vídeos

Produzir vídeos
promocionais para as
empresas
participantes do
projeto.

• Divulgação do portfólio das
empresas;
• Maior alcance de clientes;
• Ganho de reconhecimento das
marcas.

VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00

Contribuir, por meio de ações de
mercardo e gestão, para o
fortalecimento da competitividade e
da imagem das indústrias gráficas
do município de Boa Vista.

4

5

“Houve todo um despertar para a
importância do marketing digital,
ainda mais no que diz respeito ao
uso cotidiano das redes sociais,
principalmente Instagram.”
−

Nikson Luã de Andrade
Gestor do Projeto

“Esta edição que atendeu ao
segmento gráfico foi muito
proveitosa para a empresa, uma
vez que a presença digital da Vinil
antes do projeto ainda era fraca e
poucas pessoas sabiam de fato o
que a empresa produzia. A
demanda da empresa cresceu
durante o período do projeto,
principalmente após as ações
promocionais implementadas pela
empresa no perfil da Vinil nas
redes sociais.”
−

Rosley Andrade França
Vinil.Com

•

Ao final do projeto, o grupo de empresas participantes
apresentou aumento de 10,47% em seu faturamento,
superando a meta inicialmente estabelecida em quase 5%;

•

Aumento de 110% no número de clientes na carteira das
empresas atendidas, superando amplamente a meta inicial.

•

Em parceria com o Sebrae LAB local, foram realizadas duas
ações: uma oficina sobre redes sociais e um meetup sobre
redes sociais e seu uso como ferramenta de vendas, voltadas
aos empresários;

•

As empresas passaram a ser mais demandadas por clientes de
outros estados, por meio da internet. Muitos destes novos
clientes estão iniciando investimentos em Roraima e procuram
fazer a divulgação dos negócios contratando empresas
gráficas para impressão de material promocional.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

AUMENTO DA COMPETITIVIDADE, INSERÇÃO DE
MERCADO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS PARA
AS INDÚSTRIAS DE MÁQUINAS
ID DO PROJETO: 83

2ª CHAMADA

RIO GRANDE DO SUL

DINAMIZA

SETOR
Máquinas e equipamentos

Capacitação em
Gestão Comercial

Implementar processo
gestão comercial,
prospectando novas
oportunidades.

• Parcerias com Universidades que
direcionaram as capacitações com
práticas gestão comercial;
• Tópicos abordados: funil de vendas,
CRM, Mapeamento de mercados e
utilização de mídias sociais.

Missões
Comerciais

Promover ações de
mercado com o
objetivo de na
abertura e inserção
em novos mercados.

• Realização de duas ações
comerciais em parceria com
sindicatos locais;
• Exposição de produtos;
• Realização de rodadas de negócios.

3

Capacitação em
Gestão de
Equipes

Capacitar os
profissionais dos
departamentos
pessoais a se
tornarem gestores de
recursos humanos.

• Direcionamento para uma gestão de
desenvolvimento e retenção de
talentos;
• Entendimento do valor das pessoas
no processo produtivo.

4

Meeting em
Gestão de
Equipes

Compartilhar
experiências entre as
empresas do projeto
e cases externos de
sucesso.

• Compartilhamento de experiências
entre as empresas;
• Exposições de práticas e problemas
do dia a dia;
• Debate sobre alternativas de solução
de conflitos e boas práticas.

Consultoria
/Workshop

Implementação de
ferramentas de boas
práticas em gestão de
equipes.

• Capacitação dos profissionais para
implementarem uma gestão de
equipes adequada a cada realidade;
• Equipes mais engajadas em gerar
resultados para as empresas.

Cartilha de boas
práticas

Reunir todo o
conteúdo e
experiências em uma
cartilha que oriente na
gestão de equipes.

• Entrega de uma cartilha físico/digital
de boas práticas em gestão de
equipes.

EMPRESAS ATENDIDAS
15

1

PERÍODO
INÍCIO: 01/01/2018
FIM: 30/11/2019
VALOR EXECUTADO

2

R$ 100.000,00

O objetivo desse projeto é aumentar
a competitividade das indústrias de
máquinas por meio de 3 pilares
estratégicos: desenvolvimento e
retenção de talentos, gestão
comercial e inserção de mercado.

5

6

A principal barreira acredita-se que é
iniciar o desenvolvimento do
projeto, identificar o que de fato as
empresas necessitam. Como o
projeto é curto, é preciso ser bem
assertivo na proposta, de fato
entregar valor para as empresas. Foi
encontrado essa assertividade
neste projeto, sendo bem efetivos.”
−

•

O volume de negócios gerados pelo grupo de empresas
participante cresceu, em média, em 13%;

•

As empresas também ampliaram suas participações no
mercado, resultado mensurado pelo aumento na carteira de
clientes do grupo, a qual apresentou aumento de 17% até o final
do projeto.

•

Percepção da importância de realização conjunta de projetos
setoriais. Os objetivos foram alcançados porque o projeto foi
estruturado junto com as empresas. Além disso, as ações
foram executadas em parcerias com escolas e entidades que
agregaram valor para cada atividade desenvolvida pelo projeto.

•

Entendimento da necessidade de profissionalização da gestão
de recursos humanos. As empresas participantes do projeto,
em sua maioria, têm como característica a gestão familiar. Por
conta disso, muitas vezes o profissional responsável
compartilha seu tempo com outras atividades. O curso não
tinha a intensão de mudar essa realidade, mas sim direcionar
os profissionais a uma gestão mais efetiva

Thais Morsch
Analista FIERGS

A participação no programa do
Procompi,
coordenado
pelo
Sinmaqsinos, foi muito importante
para nossa empresa pois gerou
resultados práticos. Nossa principal
conquista se deu em virtude da
participação no curso de gestão
comercial que foi ministrado por
excelentes
profissionais
que
compartilharam muita experiência
conosco, além de ensinarem a
operação de ferramentas práticas
para o dia a dia. Esses aprendizados
foram implementados nas missões
comerciais que foram realizadas
dentro do projeto. Por meio delas,
foi possível a realização de negócios
com novos clientes. Os resultados
ainda estão sendo coletados e
temos certeza de que plantamos
excelentes oportunidades que serão
colhidas no decorrer dos próximos
anos. “
− Dieison Schmidt
Exclusive Equipamentos
Industriais LTDA

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PARA AMPLIAÇÃO
DA COMPETITIVIDADE DO SETOR GRÁFICO DE
SERGIPE
ID DO PROJETO: 85

2ª CHAMADA

SERGIPE

COMPETITIVIDADE

SETOR
Gráfico
EMPRESAS ATENDIDAS
9
PERÍODO
INÍCIO: 03/01/2018
FIM: 28/02/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00

Desenvolver e ampliar a atividade
da indústria gráfica em Sergipe,
abordando aspectos como gestão e
capacitação
empresarial
para
melhorar
os
resultados
do
segmento.

1

Aperfeiçoamento
de produtos,
serviços e
processos

Obter 75% das
empresas
participantes com
produtos, serviços
ou processos
novos ou
aperfeiçoados até
o final do projeto.

• Realização de capacitações
com foco em aperfeiçoamento
dos processos produtivos nos
seguintes temas:
• 1: Gestão de Pessoas;
• 2: Marketing e Vendas;
• 3: Gestão Financeira I;
• 4: Gestão Financeira II;
• 5: Gestão de Processos;
• 6: Gestão da Produção;
• 7: Gestão Financeira III;
• 8: Liderança;
• 9: Planejamento;
• 10: Análise de Ambiente;
• 11: Gestão da Inovação.

Apesar de o cenário econômico
atual ter refletido na quantidade de
empresas que puderam participar
do projeto - ainda que tenham
demonstrado interesse, algumas
não puderam participar – o
engajamento dos empresários foi o
fator que mais contribuiu para o
alcance dos resultados do projeto.”
−

•

Ao final do projeto, 83,3% das empresas participantes
apresentaram inovações ou aperfeiçoamentos em produtos,
serviços ou processos, superando a meta estabelecida para o
projeto.

•

O grande destaque do projeto foi o apoio para análise e
entendimento do ambiente de negócios, do qual resultou o
plano estratégico das empresas em alinhamento com os
desafios do segmento empresarial.

•

Identificação de dificuldades enfrentadas pelas empresas em
relação à compreensão de suas próprias deficiências.

Hiully Thainá Oliveira
Analista FIES

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

ELEVAR A COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA
GRÁFICA NO ACRE
ID DO PROJETO: 87

3ª CHAMADA

ACRE

COMPETITIVIDADE

SETOR
Gráfico
EMPRESAS ATENDIDAS
Capacitação

Realização de
Curso para
capacitar os
empresários em
macro gestão, com
foco em custos e
precificação.

• Apresentação da planilha RKW,
um sistema gerencial de custos,
especificamente utilizada no
segmento gráfico;
• Mudança de estratégica de
produção.

Pesquisa

Realizar uma
Pesquisa de
Levantamento de
demandas de
produtos gráficos
no mercado de Rio
Branco.

• Filtragem de informação para
construção de planos de ações;
• Compreensão do perfil da
competição fora do Acre;
• Adequação de preços locais
frente ao preço dos
concorrentes.

Consultoria na
Gestão da
Produção

Melhorar o
Processo Produtivo
das Indústrias
Gráficas para
aumentar a
produtividade.

• Solução de alguns problemas
decorrentes do processo;
• Solução de dúvidas dos
participantes sobre trabalhos a
curto e médio prazo em
atuações específicas na gráfica.

Participação
em Feiras
Nacionais

Proporcionar
acesso à inovação
para ampliar a
competitividade
das empresas
locais.

• Agregação de conhecimentos;
• Compreensão sobre caminhos
para o desenvolvimento das
empresas locais;
• Apresentação de tendências
setoriais.

15
PERÍODO

1

INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00
2

Desenvolver e ampliar a atividade
da indústria gráfica em Rio Branco,
estado
do
Acre,
abordando
desde aspectos como gestão,
capacitação
empresarial
e
comunicação à ampliação de
mercado e informação tecnólogica,
com o intuito de elevar a
competividade do setor gráfico na
região.

3

4

Agora temos que nos organizar
ainda mais e estudar os motivos que
fazem com que os clientes que
responderam à pesquisa optem por
comprar de indústrias de fora do
Estado, uma vez que entendemos
que nossas empresas estão
equipadas e bem qualificadas para
suprir toda a demanda interna.”
−

•

Ao final do projeto, as empresas participantes apresentaram
crescimento médio de 31,6% em suas produtividades,
superando em mais de 100% a meta estabelecida para o
indicador;

•

Aumentaram também o volume de negócios gerados em 21%.

•

Com as reuniões para o alinhamento das ações, houve uma
maior aproximação do segmento, que entendeu a importância
do fortalecimento do associativismo;

•

Houve também um contato maior com a direção do SENAI/AC
e assim conseguiram realizar com a parceria do SINDGRAF um
curso de In Designer para os empresários gráficos;

José Afonso Boaventura
Presidente SINDGRAF

Tem sido uma experiência muito
boa. No Acre, o nosso setor está
muito distante da realidade dos
grandes centros. Então essa é uma
grande
oportunidade
para
conhecermos
novidades
e
tecnologias de última geração para
melhorarmos nossos serviços e,
consequentemente, o atendimento
às demandas de nossos clientes.”
−

Dirceu Cipriani
Nossa Gráfica

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

ELEVAR A COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA
DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA NO ACRE
ID DO PROJETO: 88

3ª CHAMADA

ACRE

COMPETITIVIDADE

Missão

Participação em
Feiras Nacionais
para ampliar a
visão tecnológica e
de inovação.

• Alguns empresários não tinham
conhecimento de uma
tecnologia avançada,
principalmente quanto as novas
tendências para o mercado em
diferentes áreas especializadas

Consultoria na
Gestão
Empresarial

Realização de
consultoria na
Gestão
Empresarial.

• Fortalecimento do Sindicato da
categoria;
• Empresas trabalhando com
convicção;
• Conscientização dos
empresários que é preciso ter
controle financeiro para obter
bons resultados;
• Ampliação do quadro de
colaboradores.

Consultoria na
Gestão da
Produção

Realização de
Consultoria na
Gestão da
Produção, com
foco em
Tratamento de
Resíduos Sólidos.

• Mapeamento das atividades das
empresas;
• Sensibilização de colaboradores
quanto à relevância de
tratamento de resíduos;
• Identificação de resíduos;
• Elaboração de plano de gestão
ambiental.

SETOR
Reparação de Veículos
EMPRESAS ATENDIDAS
20
PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020

1

VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Promover a competitividade do
segmento
de
reparação
automotiva,através
de
estratégias
empresariais,
das
práticas de sustentabilidade e do
acesso a inovação, de forma
eficaz, bem como desenvolvendo
a gestão de tratamento de resíduos
sólidos.

2

3

Todas a ações do projeto
superaram as expectativas do
grupo de empresas do segmento
de reparação automotiva que
participaram do projeto.”
−

Maria Estela Oliveira
Gestora do Projeto

•

Ao final do projeto, as empresas participantes apresentaram
crescimento médio de 23,5% em suas produtividades,
superando em mais de 50% a meta estabelecida para o
indicador;

•

Do total de empresas participantes, 75% implementaram ações
coletivas de sustentabilidade na região até o fim do projeto.

•

Com base no Plano de Gerenciamento de Resíduos elaborados
para cada empresa, foi realizado uma reunião na Prefeitura
Municipal de Rio Branco para discussão da taxa de resíduos
sólidos e de lixo nas empresas das autopeças, centros
automotivos e/ou oficinas mecânicas em geral;

•

Apesar de não se tratar de um resultado finalístico previamente
acordado, por meio das pesquisas de resultados, observou-se
ainda elevação de 9,01% no volume de negócios das empresas
participantes.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

ELEVAR A COMPETITIVIDADE DAS OLARIAS
DO ESTADO DO ACRE
ID DO PROJETO: 89

3ª CHAMADA

ACRE

COMPETITIVIDADE

SETOR
Cerâmica
EMPRESAS ATENDIDAS
12

Capacitação

Realização de
curso na Gestão
Empresarial para
os empresários e
seus Líderes.

• Compreensão sobre melhores
formas de organizar os setores
dentro da empresa;
• Aprimoramento da utilização do
refugo do setor madeireiro;
• Redução de despesas
produtivas.

Consultoria na
Gestão
Empresarial

Realização de
consultoria na
Gestão
Empresarial,
objetivando o
desenvolvimento
da liderança.

• Fortalecimento do sindicato do
segmento;
• Sinalização de motivação dos
participantes;
• Aprimoramento das
características de personalidade;
• Maior comprometimento dos
líderes empresariais.

Consultoria na
Gestão da
Produção

Realização de
consultoria na
Gestão da
Produção,
objetivando menor
impacto ambiental.

• Aplicação da filosofia 5S;
• Padronização dos processos
produtivos;
• Desenvolvimento de
ferramentas específicas à
realidade do setor cerâmico.

PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020

1

VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Fortalecer, de forma sustentável,
as indústrias cerâmicasdo estado
do Acre, desenvolvendo a gestão
empresarial de
forma
eficaz,
contribuindo para a melhoria da
produção
e redução
dos
desperdicios, fortalecendo assim a
sustentabilidade.

2

3

A FIEAC e o SINDOAC contribuem
fortemente para que as empresas
locais que atuam no segmento
façam um reposicionamento de
mercado, trabalhando para a
sustentabilidade econômica e
financeira, além de buscar a
competitividade com grandes
indústrias de renome nacional.”
−

•

Do total de participantes, 66,7% apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos até o
final do projeto;

•

As empresas participaram também de ações coletivas de
sustentabilidade na região, com adesão de 50% do grupo até o
fim do projeto.

•

Com as reuniões para o alinhamento das ações, houve uma
maior aproximação do segmento, que entendeu a importância
do fortalecimento do associativismo;

•

Ganhos de conscientização quanto à relevância da adoção de
boas práticas gerenciais, dando um start de que elas estão
preparadas para implantação eficaz da metodologia como
parte essencial de sua estrutura, proporcionando um ambiente
que possa melhorar cada vez mais com o aprimoramento dela,
sempre visando alternativas de melhoria.

Maria Estela Oliveira
Gestora do Projeto

Nas indústrias de cerâmica, há
grande variedade de produtos e
processos produtivos, e esse setor
é de extrema importância para a
construção civil no Acre. Logo,
melhorar a gestão empresarial,
para o aumento de produtividade
com qualidade e reduzindo o
impacto ambiental, fortalece e
contribui
mais
para
o
desenvolvimento do estado.”
− Márcio Angiolfi
Cerâmica João de Barro

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DE CERÂMICA
ALAGOANA, COM FOCA NA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
E GESTÃO AMBIENTAL
ID DO PROJETO: 90

3ª CHAMADA

ALAGOAS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Cerâmica

1

Consultoria
técnica em chão
de fábrica

Apoiar a
inovação,
adequação às
NBRs e demais
programas de
qualidade
aplicáveis.

2

Consultoria
técnica em
licenciamento
ambiental

Consultoria de
apoio em gestão
ambiental e
licenciamento.

• Adequação das empresas aos
requisitos de gestão ambiental
e licenciamento legal;
• Adoção de melhores práticas
ambientais.

3

Participação no
Encontro
Nacional da
Indústria
Cerâmica

Promover a
atualização
tecnológica do
setor.

• Adoção de novas tecnologias;
• Ganhos de produtividade;
• Aprimoramento do
conhecimento técnico setorial.

4

Consultoria
técnica em
desenvolvimento
de novos
produtos

Desenvolver
ações
especializadas
em processos
industriais.

• Adoção de melhores práticas
para desenvolvimento de
produtos;
• Dimensionamento de equipes
de trabalho;
• Planejamento de despesas e
custos.

5

Consultoria
técnica para
acompanhamento
de atividades
locais

Acompanhar as
atividades locais
do PROCOMPI.

• Adoção de técnicas de gestão
adequadas ao setor;
• Manutenção do engajamento
do grupo.

EMPRESAS ATENDIDAS
17
PERÍODO
INÍCIO: 01/12/2018
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Desenvolver
as
indústrias
cerâmicas com foco na inovação
e na gestão ambiental com o
objetivo de atender o mercado local
e regional, utilizando soluções
inovadoras
quanto
ao
gerenciamento
ambiental
das
jazidas, gestão da produção,
qualificação
empresarial
e
profissional, no horizonte de 2019 a
2020.

• Melhoria dos processos de
produção;
• Adoção de boas práticas
produtivas;
• Melhoria das técnicas de
produção.

Projetos como este têm sido a
salvação para este segmento no
estado de Alagoas, com as suas
ações nas empresas. Do contrário,
talvez várias empresas já teriam
encerrado as suas atividades por
falta de competitividade e não fazer
frente às dificuldades impostas pelo
cenário econômico.”
−

As empresas participantes conseguiram ampliar, até o fim do
projeto, a produtividade média do grupo em 7,5%;

•

Do total de participantes, 70,6% das empresas implementaram
práticas sustentáveis essenciais à obtenção de licenciamento
ambiental.

•

Ganhos advindos da implementação de novas tecnologias de
produção de cerâmica, como a substituição da massa
cerâmica com melhoria no processo produtivo e ganhos de
produtividade;

•

Participação da empresa Cerâmica Ourives no serviço de
monitoramento das emissões atmosféricas geradas no
processo de queima dos produtos cerâmicos. A empresa
apresentou resultados de redução de 60% do consumo de
combustível de queima e aumento de 70% na produção.

Fernando José de Lima
Analista FIEA

As consultorias e as visitas técnicas
disponibilizadas pelo sindicato de
cerâmica, o Sebrae e o Sistema
Indústria
através do projeto
PROCOMPI foram fundamentais
para minha empresa atravessar
esse momento de crise. Foram
muito importantes para a melhoria
dos processos e da produção na
minha cerâmica. É muito importante
termos iniciativas como esta para
ajudar ao setor cerâmico neste
momento tão difícil.”
−

•

Eduardo Mário Cansanção
Cerâmica Camaragibe LTDA

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR GRÁFICO
DE MACEIÓ E ENTORNO E AGRESTE ALAGOANO
ID DO PROJETO: 91

3ª CHAMADA

ALAGOAS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Gráfico
EMPRESAS ATENDIDAS
13
PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Tornar as pequenas empresas do
setor Gráfico de Alagoas mais
competitivas no mercado em que
atuam.

1

Consultoria
tecnológica
(Lean
Manufacturing)

Aumentar a
Produtividade e
Reduzir o volume
de desperdícios

• Os indicadores propostos pelo
projeto foram alcançados,
produzindo um resultado
positivo entre os empresários;
• Palestra de explicando a
ferramenta lean;
• Visita de diagnóstico;
• Mapeamento do fluxo de valor –
Estado presente;
• Aplicação da ferramenta de
Manufatura Enxuta;
• Análise e documentação dos
resultados.
• As intervenções foram voltadas
ao chão de fábrica e envolveram
unicamente a aplicação da
metodologia de manufatura
enxuta

A ação teve grande potencial de
impacto nas empresas desse
setor e porte elegidos. Aquelas de
menor capacidade organizacional
e de menores condições técnicas
fabris são as em que a ferramenta
manufatura enxuta tem maior
potencial.”
−

Ao final do projeto, as empresas participantes conseguiram
aumentar suas produtividades em 61%, superando
amplamente a meta inicialmente estabelecida para o indicador;

•

O grupo apresentou também reduções significativas em seus
desperdícios, alcançando redução média de 55% entre as
empresas.

•

Identificação e descarte de materiais, equipamentos e
máquinas em desuso e obsoletos;

•

Desenvolver um novo layout para o reposicionamento de
máquinas (guilhotina), pois se trata de uma máquina
estratégica que auxilia o trabalho das Offsets;

•

Aplicar os Sensos de utilização, descarte, organização saúde e
higiene e autodisciplina, aplicação do 5;

•

Reutilizar materiais para ajustes das Offsets (reaproveitamento
de folhas que servem de acerto das Offsets);

•

Capacitar e Implantar o Plano de Manutenção Preventiva com
os colaboradores que operam as máquinas;

•

Confeccionar o quadro de Informações (KAMBAN), para deixar
visível a programação das Ordens de Serviços;

•

Implantar o cumprimento de políticas internas para evitar o alto
nível de incidências de atrasos que geram ociosidades nas
máquinas e colaboradores.

Patrícia Santana
Gestora do Projeto

Queremos agradecer ao Procompi
esse trabalho que teve na nossa
empresa, foi bastante construtivo
em relação a organização e em
relação a alguns pontos que a
gente não sabia e alguns gargalos
que tínhamos. E com essa
consultoria (Lean Manufacturing)
nos fortaleceu bastante. E através
do Procompi só temos a crescer.”
−

•

João Sérgio dos Santos
Magenta Gráfica e Editora
LTDA

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS
INDÚSTRIAS DE JOIAS, BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS DO
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
ID DO PROJETO: 92

3ª CHAMADA

ALAGOAS

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
EMPRESAS ATENDIDAS
18

Direcionar o
desenvolvimento de
produtos com foco
nas reais
necessidades do
mercado.

• Desenvolvimento de competências
para identificar e abordar problemas;
• Criação de soluções criativas e
inovadoras para atender as
necessidades dos clientes.

Desenvolvimento
de Coleção

Desenvolver as
competências e
habilidades
necessárias para
projetar modelos.

• Planejamento do desenvolvimento
das coleções com conceito de moda,
além das estratégias sobre pesquisa;
• Conhecimento sobre cores, formas,
acabamentos, matérias e melhorias
na criação de novos produtos.

Curso de
formação de
preço

Promover o controle
dos processos
visando à redução de
custos e aumento da
lucratividade.

• Melhoria da gestão empresarial;
• Identificação dos custos de
produção e formação do preço de
venda dos produtos;
• Disponibilização de planilha
eletrônica para gestão financeira.

4

Metodologia
Lean
Manufacturing

Promover a redução
do desperdício e
aumento da
lucratividade.

• Conhecimento da ferramenta Lean
Manufacturing e os benefícios
proporcionando por ela na linha de
produção;
• Melhorias na organização do espaço
da empresa para que a produção
ocorra de forma fluida.

5

Organização de
Missão e Feira
Nacional

Proporcionar
conhecimento,
abertura de mercado
e troca de
experiência.

• Conhecer e participar o Minas Trend
do segmento, abertura de mercado.

Palestra Cópia X
Inspiração

Proporcionar
conhecimento acerca
das consequências
legais sobre prática
de reprodução não
autorizada das
produções de moda.

• Empresas sensibilizadas quanto a
importância de não ultrapassar a
linha tênue entre inspiração e cópia;
• Conhecimento do direito da Moda e
a importância da proteção das
atividades que desenvolvem.

1

Curso Desing
Thinking

PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO

2

R$ 150.000,00

3

Preparar
as
indústrias
do
segmento de joias, bijuterias e
acessórios
a
se
tornarem
competitivas dentro do mercado
de varejo local, apresentando
ferramentas
que
auxilie
no
desenvolvimento de novos produtos
que sejam aderentes ao perfil do
público-alvo e com maior controle
de custos e processos

COMPETITIVIDADE

6

O projeto realizou todas ações
conforme planejado. As empresas
elogiaram o projeto e ficaram
interessadas na próxima edição.”
−

Cylleide de Lima Barros
Analista FIEA

Com os cursos que o Procompi
proporcionou, mudamos toda a
nossa sistemática produtiva.
Minha empresa constatou o
crescimento de 32% entre
fevereiro e julho. Hoje posso
estipular metas para minha
produção e calcular preços, coisa
que eu não sabia como fazer antes
de receber as capacitações do
projeto.”
− Lúcia bastos
Lúcia Lima Bastos ME

•

Do total de empresas participantes, ao final do projeto, 94,4%
apresentaram inovações ou aperfeiçoamentos de produtos,
serviços ou processos, superando em mais de 100% a meta
estabelecida para o indicador;

•

O grupo conseguiu reduzir em 15,6% os desperdícios na
produção, além de as empresas terem sido capacitadas a
mensurarem tais perdas.

•

Houve ainda aumento de 55,6% no número de associações ao
sindicato do setor até o final do projeto.

•

Em relação a melhorias implementadas como consequência da
participação das empresas nas ações do projeto as
empresarias destacaram também como resultado: Houve
melhora na visão de tendências de mercado; na organização e
gestão da empresa; no layout de fabricação; na utilização de
software de gestão; na redução de desperdício na compra de
insumos e no aprimoramento no desenvolvimento de coleção;

•

As empresas apresentaram, em média, aumento de 44,91% no
volume de peças produzidas ao final do projeto;

•

O volume de peças vendidas aumentou, em termos de variação
média entre as empresas participantes, 64,95% ao final do
projeto.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DA CULTURA DIGITAL PARA
DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO DA MODA DE
FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA
ID DO PROJETO: 93

3ª CHAMADA

CEARÁ

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
EMPRESAS ATENDIDAS
22
PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Implantar a cultura de negócios
virtuais nas indústrias da moda de
Fortaleza e Região Metropolitana
de Fortaleza, como forma de gerar
novos negócios, aumentar o
faturamento e garantir maior
sustentabilidade.

COMPETITIVIDADE

1
2

Capacitações em
e-commerce e
clientes

Capacitar para
atender clientes e
implantar estrutura
de venda online.

•
•
•
•

3
4

Capacitações em
mkt digital e ecommerce na
prática

Treinamento sobre
melhores técnicas
publicitárias e
criação de loja
virtual.

• Apresentação de técnicas
publicitárias;
• Conhecimento sobre etapas para
criação de lojas virtuais.

5
6

Consultorias em
lojas virtuais e
mkt digital

Construção de lojas
virtuais e
posicionamento das
marcas

• Disponibilização do sistema para
construção de lojas virtuais;
• Utilização e gerenciamento de redes
sociais.

7

Capacitação em
logística

Apresentação e
implementação de
logística ecommerce

• Aprendizado sobre processo de
estocagem, catalogação, inserção de
produtos e gestão de estoque.

8

Capacitação em
preço de venda

Desconstrução e
precificação de
produtos

• Aplicação da precificação do produto
online;
• Disponibilização de tabelas para
facilitar cálculos.

9

Palestra
Competitividade
e
Sustentabilidade

Mobilização para os
temas de
sustentabilidade e
competitividade.

• Apresentação de projeto de
sustentabilidade do SEBRAE/CE;
• Participação em eventos temáticos.

10

Palestra Indústria
4.0

Sensibilizar sobre as
facilidades para
implementação de
ações 4.0

• Apresentação das modalidades do ecommerce;
• Utilização de mídias sociais;
• Marketing Inbound.

11

Seminário com
diagnóstico de
maturidade

Apresentação do
estudo sobre
maturidade digital.

• Apresentação do estudo do grau de
maturidade digital feito
individualmente para cada empresa.

12

Encontro de
negócios – Ceará
Fashion Week

Apresentação de
produtos e interação
social das
expositoras.

• Negócios voltados à venda de
atacado por meio de pronta entrega
para pedido futuro.

13

Encontro de
negócios – Denin
Meeting

Encontro de
protagonistas
focadas no mercado
Jeanswear.

• Lançamento de produtos;
• Valorização das marcas.

Engajamento dos colaboradores;
Melhoria de atendimento;
Inserção em mercados digitais;
Cadastro de produtos e conteúdo.

O sindicato com apoio da FIEC,
passou a desenvolver algumas
ações para reverter essa situação,
mas os empresários passaram a
ter necessidade de ir mais além, e
foi aonde o PROCOMPI chegou
para transformar e desenvolver o
grupo.”
−

As empresas participantes conseguiram ampliar suas margens
de lucratividade em 6,5% até o final do projeto;

•

O volume de negócios gerados pelo grupo também cresceu,
alcançando o patamar de crescimento médio de 6,2% entre as
empresas.

•

Inserção de novas empresas do segmento da moda, no
ambiente do SINDCONFECÇÕES;

•

Atendimento personalizado realizado pelo Núcleo de Acesso ao
Crédito (NAC) às empresas participantes.

Renata Osterno
Analista FIEC

A iniciativa da FIEC, CNI e SEBRAE
através do Procompi Confecções
nos traz grande alegria, pois veio
para engrandecer ainda mais
nossas práticas diárias de
fortalecimento dos negócios de
moda local. Gostei mais ainda
porque a didática dos cursos é
descomplicada e estimulante, as
práticas são diretas e interativas,
onde com certeza nos trará bons
frutos a médio e longo prazo, a
presença e acompanhamento
direto e pessoal do Aldo Pacheco e
demais consultores do projeto faz
com
que
consigamos
implementar realmente o que é
abordado no curso dentro da
realidade de cada empresa, este
curso é como nenhum outro já
vivenciado porque ele não é só o
conteúdo teórico, más muita
vivencia prática no chão de
fábrica.”
−

•

Ana Maria Bastos
World Modas

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO DE COSMÉTICOS E
SANEANTES DE FORTALEZA E REGIÃO
METROPOLITANA
ID DO PROJETO: 94

3ª CHAMADA

CEARÁ

COMPETITIVIDADE

SETOR
Químico
EMPRESAS ATENDIDAS

1

Capacitação em
garantia da
qualidade

Realização de curso
de garantia da
qualidade.

• Introdução de ovas ferramentas de
controle;
• Ampliação do conhecimento acerca
da legislação específica.

2

Consultoria em
nanotecnologia

Transferir
conhecimento em
nanotecnologia.

• Sensibilização para ações de
pesquisa e prospecção de novas
tecnologias;
• Adequação de portfólio de produtos.

3

Consultoria em
biotecnologia

Realizar visitas
técnicas para coleta
de informações.

• Realização de pesquisa de mercado
sobre produtos de biotecnologia;
• Elaboração do banco de soluções
das empresas.

4

Consultoria em
marketing digital

Realizar
atendimento na área
de marketing digital.

• Gerenciamento de redes sociais;
• Implementação de estratégias de
SEO e de Google.

5

Consultoria em
gestão logística

Realizar análises
externa e internas
dos fluxos
logísticos.

• Otimização de processos logísticos;
• Redução de custos;
• Implementação de ferramenta de
gestão logística.

6

Palestra
Competitividade
e
Sustentabilidade

Mobilização para os
temas de
sustentabilidade e
competitividade.

• Apresentação de projeto de
sustentabilidade do SEBRAE/CE;
• Participação em eventos temáticos.

7

Palestra Indústria
4.0

Sensibilizar sobre as
facilidades para
implementação de
ações 4.0

• Apresentação das modalidades do ecommerce;
• Utilização de mídias sociais;
• Marketing Inbound.

8

Workshop em
nanotecnologia

Oportunizar a busca
de inovação em
produtos de base
tecnológica.

• Apresentação de case PROCOMPI;
• Apresentação da UFC sobre o tema;
• Especialista FIOCRUZ apresentando
ferramentas da fundação.

9

Reunião de
associados FIEC

Sensibilizar as
empresas para a
importância do
associativismo

• Disseminação das ações
associativas;
• Ampliação da base sindical;
• Fortalecimento do segmento.

10

Encontro
empresarial EXPOQUÍMICA

Fortalecer o
segmento através
de cases.

• Geração de negócios;
• Acesso a novas tecnologias;
• Ampliação do horizonte de
pesquisas.

16
PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Promover a certificação em BPF
com foco nos requisitos da ANVISA,
e
implantar
soluções
em
Nanotecnologia nas indústrias de
Cosméticos e Saneantes de
Fortaleza e Região Metropolitana
de Fortaleza.

O cenário de crise aguda entre as
empresas em 2018, proporcionou as
empresas uma busca incessante
por melhoria de processos e
otimização
de
recursos.
As
atividades de P&D são essenciais
para o segmento que se desenvolve
no Ceará.”
−

As empresas participantes apresentaram elevação média de
49% em suas produtividades, superando em quase cinco vezes
a meta inicialmente estabelecida para o indicador.

•

Ações em parceria com instituições de pesquisa, FIOCRUZ e a
Universidade Federal do Ceará – UFC, para ações de
nanotecnologia e biotecnologia ampliaram o relacionamento
das empresas do segmento com a academia e demais atores
de P&D;

•

Fortalecimento do associativismo e participação sindical.
Dentre os pontos que mais favoreceram ao projeto, destaca-se
a efetividade das ações realizadas em consonância com o
apoio do SINDQUIMICA, sempre direcionando ações
complementares para as empresas e incentivando-as a busca
pela melhoria do segmento.

Fábio Braga
Analista FIEC

O Curso de Garantia da Qualidade
pode trazer as empresas do
PROCOMPI, que são MPE's, a
mesma qualidade técnica que as
grandes empresas recebem em
suas capacitações. Gostaríamos
de parabenizar a gestão do
Projeto, por nos proporcionar esse
grau
de
melhoria
e
de
conhecimento."
−

•

Ricardo Barros
Fibravite

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS DE SORVETES
DE FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA
ID DO PROJETO: 95

3ª CHAMADA

CEARÁ

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas
EMPRESAS ATENDIDAS
20
PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO

1
2

Consultoria e
Capacitação em
Lean
Manufacturing

Realização de
consultoria e
capacitação em
Lean Manufacturing.

• Mapeamento do fluxo de valor;
• Estudo de indicadores de
desempenho;
• Análise de layout.

3

Consultoria em
mentoria contábil
e financeira

Realizar atividades
nas áreas de
mentoria financeira.

• Empresas orientadas para
enquadramento legal;
• Planejamento de ações para 2020.

4

Consultoria e
capacitação em
mentoria
comercial

Realizar treinamento
em vendas e
marketing
estratégico.

• Equipes de vendas treinadas;
• Elaboração do plano de marketing;
• Novos canais de vendas inseridos.

5

Capacitação e
consultoria em
dashboards

Implantar modelo de
gestão em
conformidade com o
BPM.

• Indicadores de produção gerados;
• Acompanhamento e medição da
produção.

6

Capacitação em
temas de gestão
empresarial

Realizar
capacitações sobre
temas ligados à
gestão empresarial.

• Implementação do programa
“marketing para encantar
colaboradores”;
• Desenvolvimento de líderes.

7

Palestra
Competitividade
e
Sustentabilidade

Mobilização para os
temas de
sustentabilidade e
competitividade.

• Apresentação de projeto de
sustentabilidade do SEBRAE/CE;
• Participação em eventos temáticos.

8

Palestra Indústria
4.0

Sensibilizar sobre as
facilidades para
implementação de
ações 4.0

• Apresentação das modalidades do ecommerce;
• Utilização de mídias sociais;
• Marketing Inbound.

9

II Workshop em
nanotecnologia

Oportunizar a busca
de inovação em
produtos de base
tecnológica.

• Apresentação de case PROCOMPI;
• Apresentação da UFC sobre o tema;
• Especialista FIOCRUZ apresentando
ferramentas da fundação.

10

Reunião de
associados FIEC

Sensibilizar as
empresas para a
importância do
associativismo

• Disseminação das ações
associativas;
• Ampliação da base sindical;
• Fortalecimento do segmento.

11

Encontro
empresarial EXPOSORVETES

Fortalecer o
segmento através
de cases.

• Geração de negócios;
• Acesso a novas tecnologias;
• Fortalecimento de parcerias entre
fornecedores e empresários.

R$ 150.000,00

Fortalecer
e
ampliar
o
desenvolvimento das Indústrias de
Sorvetes de Fortaleza e Região
Metropolitana de Fortaleza, através
de ações que promovam a
conquista de novos mercados, o
aumento da competitividade e a
melhoria da gestão empresarial.

A grande lição aprendida com o
projeto é sobre a importância do
trabalho associativo, aproximando
cada vez mais as indústrias ao seu
Sindicato, proporcionando uma
grande troca de experiências e
fortalecendo
o
segmento
industrial.”
−

As empresas participantes apresentaram elevação média de
23,4% em suas produtividades, superando em mais de 100% a
meta inicialmente estabelecida para o indicador.

•

O grupo conseguiu ainda ampliar o volume de negócios
gerados em 33,3% até o final do projeto, resultado amplamente
superior à meta inicial.

•

A parceria com o SINDSORVETES proporcionou as empresas o
acesso a central de compras do segmento. As empresas
tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho e saber como
funciona, quais os benefícios gerados. A participação na
EXPOSORVETES também representou para as empresas um
ganho qualificado na ampliação do portfólio de contatos com
parceiros, clientes e fornecedores;

•

A atividade de Lean Manufacturing trouxe ganhos diretos nas
empresas com a otimização do Processo Produtivo. Máquinas
ociosas ou com uso além do necessário não eram percebidas
pelos empresários. Com a consultoria técnica específica foi
possível ajustar os tempos de produção e ter excelentes
ganhos. Além dessa atividade destacamos a iniciativa Gestão
à Vista com dashboard que orientou as empresas a utilizar o
sistema ERP MarketUP e trabalhar de forma integrada com
foco na gestão de processos e em indicadores de desempenho,
com visão sistêmica do negócio e tornar a empresa mais
competitiva e implantando um fluxo de melhoria contínua.

Fábio Braga
Analista FIEC

Estamos iniciando nas empresas
um trabalho capaz de deixar um
legado importante, com ações
voltadas a gestão de pessoas e
orientações
tributárias
e
contábeis, antes desconhecidas
da maioria dos empresários do
segmento."
−

•

Kerley Torres
Paletos Mania

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROCOMPI TI DF
ID DO PROJETO: 96

3ª CHAMADA

DISTRITO FEDERAL

DINAMIZA

SETOR
Tecnologia da Informação
EMPRESAS ATENDIDAS

Desenvolvimento
Empresarial

Realizar
capacitações e
consultorias
coletivas em
design de
serviços, blueprint
e marketing
digital.

• Aplicação prática das
realidades empresariais;
• Adoção de ferramentas de
marketing digital;
• Melhor compreensão das
demandas de clientes;
• Otimização de processos,
seguindo metodologia Lean.

Assessoria
Empresarial

Assessoria para a
elaboração de
projetos de
fomento e
pesquisa de
editais.

• Submissão de 11 projetos;
• Aprovação de 5 projetos;
• Possibilidade de alcance de
objetivos coletivos,
frequentemente inviáveis de
serem perseguidos pelos
pequenos empreendedores
individualmente.

Captação de
empresas.

• Realização durante o evento
Brasília + TI;
• Maior interação com a FIBRA e
o Sebrae/DF;
• Realização de rodada de
negócios;
• Oportunidade para empresas se
apresentarem ao mercado.

19
PERÍODO
INÍCIO: 03/09/2018
FIM: 31/12/2019

1

VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Aumentar a competitividade das
empresas de TI do Distrito Federal
por meio de novas metodologias
de gestão e de estratégia de
mercado.

2

3

Ação de
Mercado

É necessário sempre motivarmos
os empresários com consultorias
inovadoras e pertinentes ao setor.
Eles buscam as novidades e
qualificações, se o Procompi
puder ofertar tais conhecimentos
podemos estar lado a lado com as
empresas do DF no momento do
crescimento e inovação.”
−

•

Ao final do projeto, as empresas participantes apresentaram
aumento médio de 17,4% em suas produtividades;

•

Todas as empresas participantes apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos de produtos, serviços ou processos;

•

O grupo conseguiu também ampliar sua carteira de clientes,
com resultado médio de crescimento de 21,2% entre as
empresas participantes;

•

Ganhos relativos à networking, pois houve integração entre os
empresários durante as consultorias e a partir disso puderam
conhecer o “negócio” de cada um, proporcionando novos
contatos e parcerias.

•

Melhoria nos prazos de entrega praticados em 78,8% das
empresas;

•

O faturamento médio do grupo cresceu 47,7%.

Rayane Nunes Souto
Gestora do Projeto

A experiência no Procompi foi
muito enriquecedora. Uso muitos
dos ensinamentos lá repassados
até hoje nos meus processos de
trabalho. A equipe organizadora
realmente pensou e sentiu como
um empresário ao selecionar os
temas. Espero que vire uma
prática recorrente porque quero
participar de outros, uma vez que o
aprendizado nunca deve ser
concluído.”
−

Rafael Athan Costa
Athan Incorporação e
Investimentos LTDA

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROJETO AUMENTO DA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DA REGIÃO METROPOLITANA
DE GOIÂNIA
ID DO PROJETO: 97

3ª CHAMADA

GOIÁS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Reparação de Veículos

1

Consultoria
Coletiva/individual:
Gestão Financeira
e de Crédito

Aplicação dos temas
tratados na
consultoria coletiva.

• Uso dos ERP’s;
• Entendimento da amplitude dos
trabalhos financeiros;
• Ajuste de indicadores para a DRE;
• Revisão de planilhas financeiras.

2

Consultoria
Coletiva/individual:
Gestão por
Processos e
Infraestrutura e
Layout

Aplicação dos temas
tratados na
consultoria coletiva.

• Orientações sobre importância de
entender os processos;
• Avaliação das atividades e
verificação de gargalos;
• Padronização de atividades;
• Controle de registros.

3

Consultoria
Coletiva/individual:
Gestão Técnica Normas ABNT

Aplicação dos temas
tratados na
consultoria coletiva.

• Entendimento da relevância de
atendimento a requisitos
normativos;
• Mapeamento dos processos
produtivos, conforme requisito
normativo.

4

Consultoria
Coletiva/individual:
Gestão da
Manutenção e
Estoques

Aplicação dos temas
tratados na
consultoria coletiva.

• Melhoria no controle de estoques;
• Aprendizado sobre manutenção de
equipamentos;
• Compreensão da realidade
empresarial quanto a controle de
processos.

5

Consultoria
Coletiva/individual:
Gestão de
Pessoas e
Ambiental

Aplicação dos temas
tratados na
consultoria coletiva.

• Compreensão sobre a importância
da valorização dos colaboradores;
• Registro de empresas junto a
órgãos ambientais;
• Adequação de processos para
obtenção de licenças.

6

Consultoria
Coletiva/individual:
Gestão Comercial
e de Marketing

Aplicação dos temas
tratados na
consultoria coletiva.

• Melhorias no acompanhamento de
CRM;
• Compreensão da necessidade de
atendimento a requisitos ambientais
para ampliar participação de
mercado.

EMPRESAS ATENDIDAS
20
PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 20/03/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Implantar Boas Práticas de Gestão
Organizacional e deQualidade em
Micro ePequenas Indústriasdo Setor
De Reparação De Veiculos E
Acessorios e promover adequação
aos procedimentos e requisitos
técnicos
da
ABNT,
visando
Alcançar
Um
Modelo
De
Excelência Em Gestão, Elevando A
Competitividade.

O grande impacto do projeto foi na
área financeira. As empresas
participantes não sabiam fazer o
ponto de equilíbrio. Eles só
colocavam um percentual em
cima do valor que recebiam das
seguradoras de veículos, assim
em algumas empresas elas
pagavam para trabalhar.”
−

Vilma Aparecida Domingos
Gestora do Projeto

O programa permitiu que a
empresa passasse a ter uma visão
mais clara de seus números.
Estávamos trabalhando até então
praticamente no escuro, sem
enxergar números, metas e
resultados. Já começamos a notar
mudanças dentro da empresa, que
passou a operar com custos mais
baixos e melhoria na receita, após
a consultoria, foi diagnosticado
que a área de lava jato da empresa
só
dava
prejuízo,
alguns
funcionários ociosos, foi realizado
mudanças como: fechamento o
nosso lava jato, e fizemos um
acordo com um lava jato terceiro,
redução do quadro de funcionário
(na funilaria tinha 3 profissionais,
mas um conseguia fazer todo
trabalho). Assim continuamos
com a mesma produção e
reduzimos o custo fixo de R$ 25
mil por mês.”
−

Wanderson Henrique Gomes
Mecânica Rimac LTDA

•

As empresas participantes apresentaram aumentos de
produtividade de 4,1%, em média;

•

A lucratividade do grupo cresceu significativamente, superando
em mais de 700% a meta inicial e fechando o projeto com
crescimento médio de 36%;

•

As empresas conseguiram ainda reduzir custos, com queda
média de 5,9% nos custos de produção;

•

Todas
as
empresas
apresentaram
inovações
aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos;

•

Igualmente, todas as empresas terminaram o projeto
adequadas às normas ABNT.

•

Ganhos em qualidade: contrataram SESI de saúde e segurança
ocupacional; foram para São Paulo Auto Mec; Las Vegas Sema
Show; palestra do Procon direito do consumidor; montaram um
curso no Senai de mecânico; melhora na adesão das empresas
no sindicato; adequação da legislação trabalhista devido apoio
da FIEG;

•

Devido os resultados positivos, o projeto foi expandido pela
FIEG em direção ao Interior do Estado de Goiás, atendendo 5
empresas via PROCOMPI, e 15 afiliando-se ao sindicato.

ou

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROJETO AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E
ATENDIMENTO DE REQUISITOS DE CONTROLE
ALERGÊNICOS PARA A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
ID DO PROJETO: 98

3ª CHAMADA

GOIÁS

DINAMIZA

SETOR
Alimentos e Bebidas
EMPRESAS ATENDIDAS
20
PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Contribuir
para
melhorara
competitividade,aumentar
a
segurança e a qualidadedos
produtos, implantando ferramentas
visando
criaras
condições
adequadas para atendimento do
Programa
de
Controle
de
Alergênicosnas micro e pequenas
indústrias de alimentos.

1

Consultoria em
Controle de
Alergênicos

Preparar as
empresas
atendendo os
requisitos da RDC
26/2015 Com
estruturação do
Plano de controle
de alergênicos.

• Melhoria nas práticas de
produção e de manipulação de
alimentos;
• Aumento da qualidade do
produto final;
• Adequação dos dizeres de
rotulagem em relação aos
alergênicos às exigências legais;
• Possibilidade de ampliação
mercadológica e consequente
crescimento da empresa.
• Todos os colaboradores
presentes nas empresas no
decorrer das consultorias.

Com o Procompi, os funcionários
entenderam a importância do
Controle de Alergênico, e a não
contaminação dos produtos,
assim conseguiram vender mais e
garantindo a qualidade proposta.”
−

Vilma Aparecida Domingos
Gestora do Projeto

“Mudamos todas as embalagens e
adequamos nossos processos
para evitar a contaminação
cruzada por alergênicos. A cada
lote de produtos fabricados, a
mesa de preparo e todo o
maquinário
passam
por
sanitização integral. Além disso, a
nossa empresa passou a produzir
uma linha fitness de salgados, que
incluiu a troca de manteiga por
azeite no processo de preparo.
Enfim, o Procompi contribuiu
muito, especialmente em nossa
linha de produtos saudáveis, que
envolve a produção de empadas
sem farinha de trigo. O principal
ganho é na transparência, porque
o cliente consegue saber como
todos os produtos são feitos, os
controles que adotamos, assim
como tem a visão de nosso
comprometimento com a clientela
e o engajamento de nosso
pessoal."
−

Leonice Baiocchi Cunha
Vovó Nice Salgados

•

Todas as empresas participantes apresentaram melhorias de
atendimento dos requisitos legais, alcançando o patamar de
93,1% de média de atendimento dos requisitos legais entre as
empresas do grupo;

•

Todas
as
empresas
apresentaram
inovações
ou
aperfeiçoamentos de produtos, serviços ou processos até o
final do projeto. Em média, foram produzidos ou aperfeiçoados
3,3 itens por empresa.

•

Os resultados obtidos demonstraram que 100% das empresas
se mostraram satisfeitas com o programa e interessadas em
outras ações que busquem o apoio as empresas de menor
parte;

•

Melhoria nas práticas de produção e de manipulação de
alimentos;

•

Aumento da qualidade do produto final;

•

Adequação dos dizeres de rotulagem em relação aos
alergênicos às exigências legais;

•

Possibilidade de ampliação mercadológica e consequente
crescimento da empresa;

•

Continuidade por meio de novas consultorias via Sebraetec.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

OFICINAS MECÂNICAS E DE FUNILARIA E
PINTURA DE SÃO LUÍS
ID DO PROJETO: 99

3ª CHAMADA

MARANHÃO

COMPETITIVIDADE

SETOR
Reparação de Veículos

Curso de
Formação de
preço

Realizar curso para
auxiliar as empresas
quanto à formação
dos seus respectivos
valores de venda.

• Organização de custos fixos e
despesas administrativas;
• Identificação de custos variáveis de
produção;
• Aprendizado sobre margens de
lucro;
• Melhoria no valor de venda.

Curso Gestão
ambiental e
qualidade

Realizar curso para
implementação do
controle da qualidade
aliada a gestão
ambiental.

• Orientações sobre padrões e
ferramentas para redução de
desperdícios;
• Mudança de cultura organizacional;
• Melhor distribuição dos materiais e
otimização dos espaços;
• Implementação de processo de
gestão ambiental.

Consultoria em
gestão de
oficinas

Consultoria para
melhoria da gestão
nas oficinas dos
controles gerenciais,
produtivos e
administrativos.

• Cálculo de pontos de equilíbrio;
• Desenvolvimento de processos de
acompanhamento de pátio;
• Treinamento para retenção de
colaboradores;
• Maior engajamento de
colaboradores.

4

Curso de
informatização
gerencial

Realizar curso para
gestão fiscal com o
objetivo de reduzir
custos.

• Entendimento sobre as mudanças
ocasionadas pela NF 4.0;
• Acompanhamento e análise de
indicadores fiscais;
• Ganhos de eficiência na gestão
fiscal;
• Redução de potenciais multas.

5

Curso de
informatização
gerencial

Consultoria para a
implementação de
um sistema gerencial.

• Implantação de sistema gerencial
automatizado;
• Análise e interpretação dos dados e
gráficos gerados pelo sistema;
• Desenvolvimento de planejamento
orçamentário mais competitivo.

EMPRESAS ATENDIDAS
20

1

PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 14/12/2019
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Promover
o
aumento
da
produtividade e da competitividade
das indústrias participantes por
meio
da
capacitação
dos
empresários e profissionais de
mão de obra especializada nas
funções administrativas do setor.

2

3

O projeto foi muito proveitoso para
as
empresas
participantes,
contribuindo
significativamente
para
a
eficiência
nestas
organizações, sendo solucionado
os principais problemas do Setor
Automotivo da cidade de São Luís
– MA.”
−

Didier Correia Junior
Gestor do Projeto

Os cursos e consultorias foram
muito produtivos, me auxiliou
muito na administração do meu
negócio,
desde
o
controle
produtivo à dimensão do meu
faturamento, pois agora eu sei os
meus custos, os meus lucros e
tenho um sistema gerencial
informatizado, foi muito bom!”
−

Isabelle Frazão Diniz
L F Diniz

•

Ao final do projeto, as empresas participantes apresentaram
aumento médio de produtividade de 10%, superando a meta
estabelecida em 100%;

•

O grupo apresentou crescimento de 8% na lucratividade média
entre as empresas participantes;

•

Como resultado do projeto, mensurou-se ainda que a mão de
obra qualificada empregada cresceu 15% até o final do projeto.

•

O projeto se destacou com a Implementação do registro de
atividades com o gerenciamento por sistema. Isso ajudou as
oficinas no controle de demanda, reduzindo tempo ocioso e
melhorando a eficiência. Dessa forma, as empresas
conseguiram uma maior lucratividade.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE CACHAÇA
NA REGIÃO CENTRO-SUL DE MINAS GERAIS
ID DO PROJETO: 100

3ª CHAMADA

MINAS GERAIS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas

Workshop de
Marketing e
Vendas

Dar às empresas
acesso às melhores
práticas e
conhecimentos em
marketing e vendas.

• Desenvolvimento de competências
cognitivas;
• Entendimento das principais etapas
para o desenvolvimento de um plano
de marketing;
• Desenvolvimento de competências
atitudinais e operacionais.

Consultoria em
Marketing e
Vendas

Dar às empresas
acesso às melhores
práticas e
conhecimentos que
resultarão na
construção do plano
de marketing e plano
de ações.

• Realização de diagnóstico sobre a
organização do negócio e do grupo;
• Elaboração de plano de marketing
individualizado;
• Definição de planos de ações;
• Monitoramento da execução dos
planos de ações empresariais.

Workshop de
Boas Práticas de
Fabricação

Dar às empresas
acesso às melhores
práticas e
conhecimentos
ligados aos
processos produtivos.

• Disseminação de conceitos e boas
práticas de fabricação;
• Apresentação de exigências
regulatórias;
• Análise de perigos e pontos críticos
(APPCC).

Workshop
preparatório
para Rodada de
Negócios

Preparar as empresas
com conhecimentos e
melhores práticas,
além de motivá-las
para o
aproveitamento da
rodada de negócios.

• Atendimento preparatório conduzido
pelo Sebrae;
• Realização de dinâmicas de grupo;
• Elevação de confiança do
empresário;
• Oportunidade de as empresas
compartilharem seus objetivos e
perspectivas.

Aumentar as vendas
dos produtos do setor
e ampliação de
mercado.

• Âncoras escolhidas após
mapeamento de potenciais
compradores;
• Mais de 64% dos participantes
avaliaram os possíveis
desdobramentos da rodada como
muito bons.

EMPRESAS ATENDIDAS
17

1

PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00

Fortalecer o setor de cachaça da
região Centro-Sul de Minas Gerais,
atuando com foco na ampliação
mercadológica de modo a gerar
aumento da competitividade do
setor e da região.

2

3

4

5

Rodada de
Negócios

A governança do projeto foi
essencial para a execução de
todas as ações. As entidades, por
estarem muito alinhadas entre si,
com as ações e conhecerem o
setor, foi um fator facilitador para
a estruturação do projeto, bem
como para a execução e
monitoramento das ações.”
−

Juliana de Souza Trindade
Analista IEL/MG

O programa nos mostrou a
importância de se lançar novos
produtos e também, do cuidado
que devemos ter com a
embalagem,
rótulo
e
apresentação”, conta. “Afinal, o
primeiro impacto é o estético e a
fidelização dos clientes vem
devido à boa qualidade do
produto.”
− Juliana Batista
Agroindústria e Pecuária
Nossa Senhora do Pilar

•

As empresas participantes conseguiram o volume de negócios
gerados em 59% até o final do projeto, superando diversas
vezes a meta estabelecida para o indicador;

•

A lucratividade do grupo também cresceu consideravelmente,
alcançando a marca de aumento médio de 41,6% entre as
participantes;

•

As empresas participantes também se tornaram mais
produtivas, com crescimento médio da produtividade
mensurado em 15,1% até o final do projeto.

•

A dedicação das empresas participantes nas ações propostas
viabilizou, por meio de recursos do SEBRAE MG, a participação
de 6 empresas no Salão De Negócios e Congresso Brasileiro Da
Cachaça, realizado em setembro de 2019;

•

Fortalecimento do associativismo e representação sindical,
com a união das entidades para o engajamento das empresas
e o papel de liderança do SINDBEBIDAS com apoio essencial do
escritório local do SEBRAE-MG.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO ESTRATÉGICA
DO SETOR DE CONFECÇÃO DO POLO DE JURAIA
ID DO PROJETO: 101

3ª CHAMADA

MINAS GERAIS

DINAMIZA

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
EMPRESAS ATENDIDAS
22

Prospecção de
Novos
Mercados

Elaboração de
estudo de
prospecção de
mercado para a
identificação de
potenciais polos
consumidores
ainda não
explorados pelas
empresas
fabricantes de
lingerie de Juruaia.

• Perfil mercadológicos traçado;
• Análise de mercado a nível
Brasil;
• Melhor compreensão do setor
de confecção pelas óticas da
demanda e oferta;
• Análise de demandas locais;
• Avaliação de aspectos não
tangíveis como a existência de
litoral;
• Cruzamento de dados para
ranqueamento de potenciais
mercados alvo.

Acesso a
Novos
Mercados

Realização de
encontro de
negócio no
território com
melhor potencial de
consumo dos
produtos locais
identificados no
estudo de
mercado: Bahia.

• Direcionamento de esforços
para geração de negócios;
• Priorização do mercado
potencial da Bahia;
• Apresentação dos produtos de
Juruaia com clientes
prospectados;
• Maior conhecimento do
mercado baiano;
• Negociação para realização de
rodada de negócios.

PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 31/03/2020
VALOR EXECUTADO

1

R$ 150.000,00

Ampliar
a
atuação
mercadológicadas indústrias de
confecção
do
segmento
de
lingerie do polo de Juruaia por meio
de um posicionamento estratégico
de mercado assertivo e direcionado,
de
modo
a
aumentar
a
competitividade e atuação das
mesmas.

2

O projeto PROCOMPI com o polo
de Lingerie de Juruaia foi um
importante marco para as
entidades, principalmente FIEMG
e SINDIVEST MG, para que
pudessem trabalhar de forma
mais estruturada com a região.”
−

•

O grupo conseguiu ampliar o volume de negócios gerados em
14%, resultado quase três vezes superior ao inicialmente
estabelecido como meta para o indicador;

•

As empresas participantes ampliaram também suas carteiras
de clientes, as quais apresentaram crescimento médio de 23%
entre as empresas.

•

A atuação do grupo de empresas de Juruaia em prol de uma
estratégia de mercado em comum permitiu uma confiança
maior entre eles para ultrapassar os limites do município e
explorar novos mercados;

•

Durante o projeto PROCOMPI aconteceu uma edição do evento
Minas Trend (maior salão de negócios do setor da moda que
ocorre em Belo Horizonte), no qual grande maioria das
empresas de Juruaia nunca haviam participado, nem mesmo
visitado. Porém, conseguimos levar um grupo de quase 10
empresas fornecedoras de lingerie pela 1ª vez no Minas Trend,
levando a ter um corredor no salão de negócios apenas para
moda íntima;

•

Novo olhar sobre o mercado de Belo Horizonte e incentivo para
explorarem novas localidades. Acreditamos que com o trabalho
desenvolvido durante o PROCOMPI, as empresas se sentiram
mais seguras e acreditaram na real necessidade de se
inovarem e atuarem em outras frentes..

Alice Campos e Sousa
Analista FIEMG

Acho que os consultores foram
atenciosos e cumpriram seu papel,
mas dois fatores prejudicaram o
projeto: a data e o encerramento
devido a pandemia.”
− Maria Helena Avelar
Maria Helena Avelar Lingerie

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

MELHORIA DE PROCESSO PRODUTIVO PARA
INDÚSTRIA DO SETOR METALMECÂNICO EM PATOS DE
MINAS
ID DO PROJETO: 102

3ª CHAMADA

MINAS GERAIS

DINAMIZA

SETOR
Metalmecânico
EMPRESAS ATENDIDAS
15
PERÍODO

1

INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020

Consultoria 5S
na prática nas
empresas

Aumentar o senso de
organização e
coletividade dentro da
empresa.

• Otimização de layout;
• Organização de área de trabalho,
melhorando a eficiência e eficácia
dos processos;
• Disseminação de uma nova cultura
voltada para a redução de perdas e
desperdícios.

Consultoria em
melhoria da
produtividade

Aumentar a eficiência
produtiva, com
otimização de
recursos e processos
usando técnicas de
Manufatura Enxuta.

• Identificação de perdas e
desperdícios existentes;
• Utilização de menor quantidade de
materiais e recursos;
• Desenvolvimento de ações de
melhoria;
• Aumento de
produtividade/competitividade.

Qualificação de
Recursos
Humanos

Capacitar
colaboradores em
técnicas de gestão e
produção mais
enxuta.

• Aprendizado de como elaborar
Procedimentos de Padrões
Operacionais (SOP);
• Melhoria na capacidade de
identificação da “causa raiz”, além do
conhecimento necessário para
catalogar o problema, a causa raiz e
a solução.

Reuniões de
Governança

Realizar encontros
periódicos entre as
empresas do setor
metalmecânico junto
ao sindicato para
fortalecimento da
rede empresarial.

• Fortalecimento da confiança dos
empresários na governança local;
• Ganhos de união e
compartilhamento de ideias;
• Priorização de ações para melhoria
da infraestrutura do bairro;
• Maior senso de associativismo entre
os empresários.

VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00
2

Otimizar o processo produtivo das
indústrias de metalmecânico em
Patos de Minas, por meio de um
programa de Melhoria Contínua.
3

4

O Projeto foi de fato essencial para o
setor na região, sendo a primeira vez
em que se conseguiu unir 15
empresas em um mesmo projeto.
Com a governança mais fortalecida,
atualmente já pensam em se
estabelecer como APL, que será
sem dúvidas mais um mecanismo
de fortalecimento e competitividade
do setor.”
− Lívia Maria da Fonseca
Analista FIEMG

Tivemos uma resposta além do
esperado em questões de agilidade
de processos e qualidade. O
resultado foi muito rápido, com
baixo custo de investimento.
Aumentamos a produtividade em
aproximadamente 50% somente
com o custo da consultoria que foi
subsidiado
pelas
instituições
parceiras. Conseguimos reduzir
muito
o
deslocamento
de
funcionário dentro da empresa para
a fabricação de um produto, dentre
outras iniciativas. Aconselho todos
os que buscam melhor resultado
que participem de programas como
este.”
−

Márcio Júnior
Trucks Hélio

•

Do total de empresas participantes, ao final do projeto, 50%
haviam apresentado inovações ou aperfeiçoamentos em
produtos, serviços ou processos;

•

Conseguiram ainda ampliar suas produtividades, com
resultado final de crescimento médio de 6,4% para o indicador.

•

No caso deste projeto, o segmento não possuía uma
governança. Os empresários eram totalmente desunidos e
desarticulados. O SINDIMETALPM, juntamente com o SEBRAE,
identificaram a demanda e potencial e submeteram o Projeto
no Edital do Procompi. Um dos grandes resultados deste
projeto foi não só a formação de uma governança, como a
ampliação da mesma uma vez que o poder público, prefeitura
municipal, passou a fazer parte da mesma.

•

Melhoria da infraestrutura viária proporcionando melhor
tráfego das carretas, assim como ações de limpeza do bairro;

•

Além de melhoria em processo produtivo, a consultoria
também contribuiu em aspectos de gestão financeira,
sucessão familiar e maior senso de coletivismo entre os
empresários.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECIMENTO TÉCNICO-ECONÔMICO
DE APL'S DE TIC'S
ID DO PROJETO: 103

3ª CHAMADA

PARAÍBA

DINAMIZA

SETOR
Tecnologia da Informação
EMPRESAS ATENDIDAS
20

VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Aumentar a competitividade das
empresas do segmento daTICnos
polos de Campina Grande e João
Pessoa, elaborando um plano
estratégico de negócios para
umavisao
inovadora,
trazendo
viabilidade para as soluções
desenvolvidas e retenção de
talentose negócios.

• Durante o curso a ferramenta foi
praticada e reconhecida por todos
como ótimo instrumento de
avaliação de futuros negócios.

1

Curso de PM
Canvas

2

Curso de
tecnologias
disruptivas

3

Curso de Soft
Skill Advance

4

Direito digital

O curso definido para
regras e relações no
ambiente digital.

• Apresentado nesse curso o novo
marco de políticas do mundo digital.

5

Planejamento
estratégico

Curso voltado para
elaboração do
planejamento
estratégico.

• Foi montado em todas as empresas
participantes do curso um mapa
estratégico para ação nos próximos
dois anos.

6

Palestra –
Desvendando a
Cybersegurance

Desenvolver
segurança no
ambiente virtual.

7

Palestra – O fim
do vendedor
artista

Trabalhar o lado
comercial da empresa
com rotinas e
objetivos.

8

Palestra Rafaell
Lassange

Palestra de case
sucesso.

• A experiência do palestrante com
mais de 15 anos em projetos digitais,
com larga experiência em ecommerce e marketing digital.

9

Apresentação do
Plano Regional
de
Desenvolvimento

Palestra
demonstrativa do
PNDNE.

• Apresentação do PNDNE para os
próximos 10 anos, a fim de
desenvolver um planejamento
estratégico das empresas.

PERÍODO
INÍCIO: 01/10/2018
FIM: 28/02/2020

Conhecer uma nova
ferramenta com
intuito de desenvolver
modelos de negócios
viáveis.
Demonstrar o novo
modelo de
pensamento para
romper com o antigo
modus operandi.
Curso voltado ao
desenvolvimento
pessoal na área de
gestão empresarial.

• Através de diversos exemplos de
mercado foi instigado aos
participantes pensar fora do seu
próprio negócio.
• Melhoria no aspecto de avaliação de
desempenho dos colaboradores.

• Inovar com segurança, fortalecendo
a confiança dos clientes em adquirir
os produtos desenvolvidos;
• Alavancagem do valor de mercado,
aumentando ticket médio.
• Demonstração de como as
empresas de TI estão se
relacionando com os clientes de
maneira mais eficaz, aumentando os
seus resultados.

O projeto se destacou na área de
gestão. Devido à maioria das
empresas atendidas serem de
cunho
familiar,
a
nova
metodologia
impactou
e
transformou o modo de pensar e
agir
de
seus
líderes
e
colaboradores.”
−

O grupo de empresas, ao final do projeto, conseguiu ampliar o
volume de negócios gerados, apresentado crescimento médio
de 9,5% entre as empresas;

•

As empresas participantes apresentaram crescimento de suas
margens de lucratividade, alcançando o resultado médio de
aumento de 12%, 50% superior à meta estabelecida para o
indicador.

•

Realização de uma pesquisa de mercado com intuito de
identificar a necessidades do setor industrial na área de TI;

•

Produção de um catálogo industrial na condição de informar a
expertise de todas as empresas participantes ao setor
industrial;

•

Criação de um sindicato patronal industrial no segmento de
tecnologia da informação para defender os interesses
econômicos, profissionais, sociais e políticos das empresas;

•

Formação de colaboradores em áreas com necessidades para
o desenvolvimento do projeto;

•

Criação de um comitê para desenvolvimento de atividades pós
projeto.

Euler de Sousa Sales
Gestor do Projeto

Enquadrar um problema numa
oportunidade é encontrar um outro
ângulo de visão e nos mantermos
confiantes e com vontade. Com o
Projeto PROCOMPI encontrei um
novo ângulo de oportunidade e
gostaria muito de parabenizá-los
pelo ótimo trabalho realizado, pelo
profissionalismo de todo o
processo.”
−

•

Waldemar Nóbrega Júnior
Novetech Soluções
Tecnológicas LTDA

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

CLUBE MODA LAGOS, PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS MODA PRAIA
ID DO PROJETO: 104

3ª CHAMADA

RIO DE JANEIRO

COMPETITIVIDADE

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
Workshop de
Gestão de
Branding + Mix
de produto

Imersão em conceitos
e estratégias de
Branding, para a
construção de mapa
de ações para a
marca.

• Apresentação das principais
modelagens de gestão de Branding;
• Alinhamento conceitual e
apresentação das ferramentas de
Branding.

Workshop de
Gestão em PDV
e CRM

Apresentação das
principais tendências
em Visual
Merchandising e
estratégias de CRM.

• Alinhamento conceitual e
apresentação das principais
ferramentas de PDV e CRM;
• Construção de plano de ação
estratégico;
• Ampliação da rede de
relacionamentos por CDR.

3

Workshop de
Gestão em
Canais de Venda

Capacitar e
conceituar o
empresário em
estratégias da
melhoria dos Canais
de Venda.

• Apresentação de conceitos e
estratégias de formulação da
jornada de compra do cliente;
• Alinhamento conceitual e
amadurecimento quanto à
importância de mapear os pontos de
contato do cliente com a empresa.

4

Consultoria de
Gestão de
Branding + Mix
de produto

Diagnóstico indicando
análises críticas de
performance e
mapeamento de
processos.

• Construção de planejamento
estratégico individual SWOT;
• Elaboração do calendário de
planejamento anual;
• Melhoria na estruturação do
desenvolvimento de coleção.

5

Consultoria em
PDV e CRM

Avaliação individual
de cada empresa para
identificação das
deficiências e busca
de soluções na área
de VM e CRM.

• Orientação para estruturação de
plano de ação para melhorias em
VM e CRM;
• Apresentação de soluções para
implementação eficaz dos
processos de coleta de dados dos
clientes.

6

Consultoria de
Gestão em
Canais de Venda

Identificar soluções e
recomendação de
ações, para
formulação da
Jornada de Compra
do Cliente.

• Acesso às ações e oportunidade de
melhorias nos canais de venda;
• Construção da jornada de compra do
cliente;
• Amadurecimento e organização dos
canais de venda.

EMPRESAS ATENDIDAS
15

1

PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO

2

R$ 100.000,00

Promover a competitividade da
indústria de moda praia da Região
Leste
Fluminese
através
da
melhoria do canal de vendas e
ampliando
sua
rede
de
relacionamento.

O projeto se destacou em realizar
capacitação multissegmentada,
por se fazer necessário para
formação dos micro e pequenos
empresários e para a melhoria
contínua de seus produtos e
processos, pontos fundamentais
que sustentam a aquisição de
novos mercados.”
−

Ao final do projeto, 71,4% das empresas participantes
apresentaram inovações em produtos, serviços ou processos,
superando amplamente a meta inicialmente estabelecida para
o indicador.

•

É valido ressaltar e esclarecer que a Região do Lagos onde foi
realizado o Procompi ModaLagos não tem um sindicato
formalizado que atue junto a Federação, atuamos no projeto
com apoio do Sebrae e o ponto focal para o segmento de
moda praia, Alessandra Torres. Há 4 anos foi a solicitado a
formalização do sindicato para região/ setor junto aos órgãos
competentes entretanto a mesma se encontrava estagnada
há algum tempo sem retorno dos órgão competentes com a
proximidade entre os empresários encaminhamos a demanda
pra o setorial para acompanhamento do registro sindical .

Samantha Vivas
Analista FIRJAN

Iniciativa de grande importância
para salientar nossas habilidades
com canais de Venda, mostrandonos também as informações mais
recentes sobre Gestão em ponto
de venda e Gestão de Branding e
mix de produtos.
Através das capacitações, foi
possível tomarmos decisões para
o desenvolvimento da próxima
coleção. Além disso, também
contratamos
uma
empresa
especializada
em
Visual
merchandising para aplicarmos
efetivamente todo o aprendizado.
Gostaria, antes de mais nada,
agradecer a todos os envolvidos
no projeto, na pessoa da
Samantha Vivas e demais
consultores, assim como a todas
as
entidades
que
nos
proporcionaram a capacitação.”
−

•

Milena Quintanilha
Almah Praia

•

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PANIFICAÇÃO COMPETITIVA DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO
ID DO PROJETO: 105

3ª CHAMADA

RIO DE JANEIRO

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas
EMPRESAS ATENDIDAS
16
PERÍODO

1

Seminário sobre
o momento
atual da
panificação e
confeitaria

Atualização do
momento e objetivos
do projeto ao grupo
participante.

• Etapa imprescindível para execução
do projeto.

2

Diagnóstico
com análises
críticas de
performance e
mapeamento de
processos
críticos

Consultorias individuais
para avaliação do
estágio e principais
pontos críticos de cada
panificadora.

• Aplicação da pesquisa T zero;
• Alinhamento da execução do
projeto com foco nos pontos
críticos específicos de cada
empresa;
• Visão clara de pontos fortes e
fracos de cada empresa.

INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00

Promover a competitividade da
cadeia de valor do segmento de
Panificação e Confeitaria no
município do Rio de Janeiro.
3

6

Eficiência
administrativofinanceira

Valorização,
envolvimento e
organização da
equipe

Consultoria para gestão
da reposição dos
produtos, Gestão de
ruptura dos produtos,
revenda e produção
própria e gestão de
custos.

Consultoria para
avaliação da equipe de
trabalho e despertar de
competências.

• Aprimoramento da gestão
administrativo financeira;
• Revisão coletiva dos conteúdos
trabalhados nas consultorias
individuais;
• Conhecimento de metodologia de
apuração de custos e formação de
preços.

• Melhoria na organização e
distribuição de tarefas das equipes;
• Revisão coletiva dos conteúdos
trabalhados nas consultorias
individuais;
• Avaliação e alinhamento das
habilidades dos processos das
equipes individuais.

Entendemos
que,
com
a
consolidação das ferramentas e
conceitos disseminados pelo projeto,
as padarias alcancem efetivamente
os patamares desejado. Ao final das
etapas, espera-se que as empresas
estejam em um nível maior de
competitividade e com resultados
melhores.”
−

•

Ao final do projeto, o grupo apresentou expressivo aumento no
volume de negócios, mensurado por meio do consumo médio
de farinha entre as empresas, o qual apresentou crescimento
de 22,4%;

•

As empresas participantes conseguiram também reduzir
desperdícios, com resultado médio de diminuição de 10,6% nos
desperdícios gerados.

•

O Rio+ Pão é um sindicato bastante ativo e estava coordenando
pelo segundo ano consecutivo o Congresso Nacional da
Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria
- ABIP. O evento iria acontecer junto com a Super Rio Expofood.
Cancelado pela pandemia do Novo Corona Vírus;

•

O Sindicato está promovendo um “Clube de Benefícios” para os
associados;

•

Mais efetividade na parceria do sindicato com a federação em
diversas ações de defesa de interesses;

•

O IEL RJ pretende usar a base do projeto e criar um produto
capaz de ser replicado para mais empresas de panificação e
confeitaria.

Ronaldo Nogueira Martins
Analista FIRJAN

O
programa
se
mostrou
extremamente eficaz nas etapas
executadas. Os efeitos foram sentidos
a partir de cada módulo com
expressivo resultado. O diagnóstico
individual de cada loja indicou
mudanças substanciais a partir da
análise crítica e dos pontos fortes e
fracos.
Na
nossa
empresa,
implementamos
as
mudanças
indicadas, envolvendo a equipe,
despertando competência, alinhando
habilidade e processos.
Enfim, todos nós participantes,
teremos o privilégio de contar com
uma incrível atualização no modelo de
negócio, a partir da necessidade
imposta pelos órgãos governamentais
que obrigaram modificação na relação
de atendimento ao cliente. Nada como
seguir as orientações e ensinamentos
do conteúdo completo do programa
financiado
pelos
recursos
do
PROCOMPI.”
−

Maria Fernanda Chaves
Flor da Tijuca LTDA

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

LEAN – MAIS PRODUTIVIDADE E MELHORIA DE
PROCESSOS NAS INDÚSTRIAS DE PRODUTOS A BASE
DE CONCRETO
ID DO PROJETO: 106

3ª CHAMADA

RIO DE JANEIRO

COMPETITIVIDADE

SETOR
Construção Civil

Compreender os
fluxos que geram
atividades que não
agregam valor e
minimizá-los.

• Interação entre os participantes,
compartilhando boas práticas;
• Preparação e alinhamento
conceitual para as consultorias
individuais;
• Observação de pontos de
consumo de energia e potencial
de melhorias.

Realizar o
Diagnóstico inicial
das empresas in
loco e primeira
medição (T0).

• Vistoria na linha de produção e
ambientes de estoque e
almoxarifado;
• Compreensão prática dos fluxos
produtivos e identificação de
melhorias;
• Geração de checklist com
orientações específicas à
realidade de cada empresa.

3

Consultoria II qualidade no
processo de
produção

Realizar o
Diagnóstico final
das empresas in
loco e segunda
medição (T1).

• Avaliação do desenvolvimento
das indústrias ao longo do
programa;
• Aperfeiçoamento de processos;
• Padronização de processos e
produtos;
• Maior controle financeiro e
operacional.

4

Oficina de
fechamento do
programa Estruturação
do plano
comercial para
vendas sob o
conceito lean

Facilitar as etapas
comerciais, tendo o
Lean como
ferramenta de
ordenação e
efetivação do
processo.

• Demonstração da adequada
forma de desenvolvimento de
um plano comercial;
• Apresentação de exemplos de
modelos de negócio no
segmento.

EMPRESAS ATENDIDAS
15
PERÍODO

1

INÍCIO: 21/05/2019
FIM: 20/02/2020

Oficina de
abertura do
programa Qualidade do
processo de
produção

VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00
2

Promover a competitividade da
indústria Moveleira das Regiões
Metropolitana, Serrana e Leste
Fluminense, através de um modelo
de curta duração do Lean Gestão
Enxuta, replicável para as demais
empresas do setor.

Consultoria I qualidade no
processo de
produção

O maior aprendizado deste projeto
foi a necessária resiliência dos
participantes em persistir aplicando
os ensinamentos difundidos nas
consultorias in loco e oficinas
temáticas, ao mesmo tempo que
desenvolvem
as
atividades
operacionais da empresa.”
−

O grupo apresentou significativo crescimento de sua
produtividade média, alcançando a marca de aumento de
18,5% entre as empresas, resultado mais de 3 vezes superior à
meta inicialmente estabelecida para o indicador;

•

Do total de empresas participantes, 86,7% apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou
processos até o final do projeto.

•

Observou-se ganhos qualitativos, como por exemplo: Por se
tratar de empresas de pequeno porte, todas as 15 empresas
participantes não conheciam a CNI – Confederação Nacional
das Indústrias e seu papel no setor produtivo, além disso, estas
passaram a compreender melhor o modelo de atuação do
SEBRAE e como este atua na prática por meio do Projeto –
PROCOMPI;

•

Ganhos de associativismo e ativismo sindical, por meio da
parceria com a ABCP que atuou na sensibilização das
empresas e engajamento dos profissionais.

Joana da Fonseca Ribeiro
Analista FIRJAN

Quando
nós
começamos
tínhamos dois produtos, e hoje
temos 20 produtos para oferecer
para o cliente. A principal mudança
foi no processo de fabricação e no
planejamento estratégico com
projeto
específico
e
com
estratégias que o programa foi
dando.”
−

•

Adilson Antônio de Araújo
Araújo Artefatos

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

ARRANJO PRODUTIVO DE ÁGUA MINERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE
ID DO PROJETO: 107

3ª CHAMADA

RIO GRANDE DO NORTE

DINAMIZA

SETOR
Alimentos e Bebidas
(Água Mineral)
EMPRESAS ATENDIDAS
1

Fórum Boas
Práticas com
Água Mineral

2

Capacitação
dos
colaboradores
das empresas
participantes
do projeto

Conscientizar os
colaboradores
sobre a
diferenciação das
águas envasadas,
com ênfase na
diferenciação
positiva da água.

• Capacitação de 345
colaboradores em todas as 14
indústrias;
• Diferenciação positiva do
produto água mineral sobre a
saúde da população.

Capacitação
para
distribuidores
do produto
Água Mineral

Capacitar os
distribuidores
sobre as suas
responsabilidades
e deveres no
processo de
distribuição do
produto.

• Capacitação de 105
distribuidores;
• Ação considerada divisora de
águas por ir além da mera
abordagem das indústrias;
• Distribuidores aprofundaram
estudos relacionados a custos
de distribuição;
• Auxílio no combate à guerra de
preços praticada no setor.

Capacitação
para frentistas
e
revendedores

Capacitar os
frentistas e
revendedores sobre
a jornada da água
mineral e sua
valorização com o
consumidor final.

• Capacitação de 66 frentistas e
revendedores;
• Redução no número de
infrações que contribuíam para a
deterioração do produto;
• Aumento de competitividade do
setor.

14
PERÍODO
INÍCIO: 21/05/2019
FIM: 20/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00

Fortalecer a competitividade e a
sustentabilidade das micro e
pequenas indústrias do APL de Água
Mineral do RN, realizando ações
coletivas
que
enalteçam
os
diferenciais da água mineral, ao
mesmo tempo em que se trabalha o
fortalencimento da relação das
indústrias com a sua cadeia de
distribuidores.

• Distribuição de um total de 3850
cartilhas informativas;
• Sensibilização e articulação com
a Vigilância Sanitária, Polícia
Rodoviária Federal, Procon e
Secretaria de Tributação do RN
para profissionalização da
distribuição e garantia da
segurança alimentar.

Sensibilizar a
cadeia logística do
setor quanto as
legislações
pertinentes e,
principalmente, o
armazenamento
adequado do
produto água.

3

4

Os empresários mantiveram-se
engajados e satisfeitos durante todo
o projeto; e mesmo diante de um
cenário competitivo bastante hostil,
o setor vê, a partir de iniciativas
como as que acontecem no projeto,
razões para acreditar em um futuro
mais próspero para a atividade
econômica.”
−

O projeto gerou resultado bastante expressivo em termos de
volume de negócios gerados, alcançando aumento médio de
80,4% no número de novos negócios gerados;

•

O faturamento bruto do grupo também apresentou
crescimento, fechando o projeto com aumento médio de 21,6%
entre as empresas participantes.

•

Em função dos dois projetos realizados no âmbito do Procompi
e pressões competitivas do mercado, os distribuidores
fundaram uma associação para defender seus interesses. A
denominada ASSOÁGUA têm sido mais uma organização
parceira na execução do projeto Procompi no RN, sobretudo na
mobilização da cadeia para os eventos do setor bem como nos
alinhamentos estratégicos de interesse da cadeia.

•

Além das fontes (principais beneficiadas) o projeto gerou
entregas para distribuidores, frentistas e revendedores e
contribuições significativas para a promoção de um ambiente
competitivo mais saudável, através da articulação e
aproximação do setor aos órgãos de fiscalização e controle.

Luís Felipe de Castro
Gestor do Projeto

O PROCOMPI vem nos possibilitando,
ao longo destes anos de apoio, a
definição
de
estratégias
e
desenvolver as melhores práticas
para, cada vez mais, oferecer maior
qualidade a algo tão precioso que
chega à mesa dos consumidores."
−

•

Djalma Cunha Júnior
Cristalina de Natal

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE
PANIFICAÇÃO DA GRANDE NATAL
ID DO PROJETO: 108

3ª CHAMADA

RIO GRANDE DO NORTE

DINAMIZA

SETOR
Alimentos e Bebidas
EMPRESAS ATENDIDAS
13

1

Consultoria em
gestão comercial,
com
desenvolvimento
de ferramentas
mercadológicas

2

Treinamento de
equipe
operacional
(complementação
da consultoria em
gestão comercial
e mercadológica

PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020

Orientar as
empresas para
que atuem com
maior habilidade
na gestão
comercial.

• Diagnóstico preliminar;
• Desenvolvimento e aplicação
de técnicas mercadológicas
para melhoria do
funcionamento das empresas;
• Acompanhamento e avaliação
de resultados da consultoria;
• Alinhamento de treinamento.

Capacitar equipe
de frente de loja
em instrumentos
mercadológicos e
de vendas.

• Foram realizados 02 ciclos de
oficinas no IEL, cada ciclo com
03 turmas e um total de 123
colaboradores capacitados;
• Treinamento das equipes
operacionais;
• Atualização e fortalecimento
dos negócios.

Atualizar os
envolvidos na
produção de
produtos para a
páscoa 2020.

• Apresentação de tendências
da panificação para o período
da Páscoa;
• Sugestão de desenvolvimento
de novos produtos;
• Orientações para vendas,
promoções e merchandising
das vitrines e lojas;
• Repasse de materiais a todas
as empresas.

VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00

Fortalecer a competitividade e a
sustentabilidade das micro e
pequenas indústrias integrantes do
Arranjo
Produtivo
Local
de
Panificação da Grande Natal,
através de ações que visemo
fortalecimento
do
setor,
odesenvolvimento
de
novos
produtose melhoria dos métodos de
gerenciamento do negócio.

3

Tendências de
novos produtos
da panificação

A
consultoria
comercial
e
mercadológica proporcionou que
as empresas saíssem um pouco do
seu quadrado, buscando atividades
e conhecimentos que agregassem
valor ao seu negócio, mostrando
que a empresa e os colaboradores
precisam de um líder e não mais
uma pessoa para mandar.”
−

•

Ao final do projeto, 72,7% das empresas participantes
apresentaram inovações ou aperfeiçoamentos em produtos,
serviços ou processos;

•

O grupo conseguiu ampliar o volume de negócios gerados em
2,8%;

•

O faturamento das empresas participantes também foi
elevado, apresentando crescimento médio de 11% até o final do
projeto.

•

Algumas empresas contrataram orientações em marketing
digital, a fim de impulsionar o relacionamento com o seu
público, por meio das redes sociais;

•

O grupo também realizou capacitações voltadas ao
aprimoramento da gestão do seu negócio, como capacitação
em compras na indústria, curso de especialização em Gestão
Industrial, apresentação de tendências para o setor de
panificação (exibidas durante a FIPAN), entre outros.

Luís Felipe de Castro
Gestor do Projeto

Eu tenho uma pequena padaria de
bairro em Macaíba e estava
buscando uma consultoria nessa
área comercial, para me tornar
mais competitiva e poder ter
acesso às informações que façam
aumentar as minhas vendas. Assim
que soube do projeto, entrei em
contato com o IEL para saber mais
informações e como poderia
participar. O projeto era tudo o que
eu precisava, pois tive uma
consultoria especializada, que me
ajudou no crescimento das vendas,
no desenvolvimento de novas
ações, pagando pouco por isso. Foi
um grande incentivo para um
pequeno negócio como o meu.”

− Nadiane Dantas
Panificadora São José

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO RN
ID DO PROJETO: 109

3ª CHAMADA

RIO GRANDE DO NORTE

DINAMIZA

SETOR
Tecnologia da Informação
EMPRESAS ATENDIDAS

Consultoria
em Gestão
Ágil de
Projetos e
serviços

Desenvolver junto
às empresas
participantes do
projeto métodos e
técnicas de gestão
ágil, baseados na
metodologia MOSE
Competence.

• Preparação para auditoria de
implementação da certificação
prata MOSE;
• Nivelamento conceitual entre
participantes;
• Monitoramento da
implementação das mudanças
sugeridas;
• Melhoria de processos das
unidades organizacionais;
• Melhoria de desempenho e
sustentabilidade dos negócios;
• Auditoria de elegibilidade para
certificação prata Moser em 10
das 11 empresas participantes.

Oficina de
Customer
Success

Realizar oficina
abordando a
metodologia
customer success
(sucesso do
cliente) com vistas
a contribuir para a
estruturação e
fortalecimento do
relacionamento
com cliente.

• Apresentação da importância de
implementar uma cultura mais
centrada no cliente;
• Alinhamento de conhecimentos
teóricos e aplicação de casos
práticos;
• Avaliação positiva por trazer à
tona a discussão de um tema
que se tornou diferencial de
competitividade.

11
PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO

1

R$ 150.000,00

Impulsionar a competitividade das
empresas
de
Tecnologia
da
Informação e Comunicação -TIC do
Estado do RN por meio da
implantação de métodos de gestão
ágil, tanto para projeto quanto de
serviços.
2

Avaliamos como positivos os
resultados alcançados, por ser
esta ser uma 1ª iniciativa com o
foco no coletivo, pois tal grupo
esteve engajado no sucesso do
projeto, buscou desenvolver
atividades
complementares,
além de fortalecer os laços
associativistas.”
−

Luís Felipe de Castro
Gestor do Projeto

O PROCOMPI, sem dúvidas, veio
num momento muito importante
para o setor de TI do RN, que vem
buscando o seu reconhecimento
como um APL e vê no programa a
oportunidade de melhorar o
controle gerencial do negócio e
uma maior aproximação com o
setor industrial.”
−

Adriano Motta
ATI Jurídico

•

As empresas participantes apresentaram uma redução média
de 16,4% no número de dias necessários para entrega de
produtos e/ou serviços, contados a partir do momento de sua
solicitação até a realização da entrega efetiva;

•

Do total de participantes, 63,6% das empresas apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou
processos até o final do projeto;

•

O grupo apresentou elevação de seu faturamento, finalizando o
projeto com aumento médio de 13,7% no indicador;

•

O grupo alcançou ainda importante resultado em termos de
obtenção de certificação prata na metodologia MOSE, com
resultado de 90,9% das participantes certificadas até o final do
projeto.

•

O Sindicato de Tecnologia da Informação do RN (SETIRN),
parceiro do projeto, demonstrou interesse em integrar a rede de
sindicatos associados ao Sistema FIERN, levando em
consideração a capilaridade da Federação e o seu
posicionamento estratégico perante as indústrias regionais, o
que poderá atrair mais associados e mais negócios ao setor;

•

Também, destaca-se que algumas empresas participantes do
projeto realizaram consultorias e cursos para complementar os
resultados esperados no projeto, como consultoria em
Mapeamento e Melhoria de Processos, Capacitação em Gestão
de Compras para a Indústria, Oficinas de Marketing Digital.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIAS DO SETOR
ELETROMETALMECÂNICO DA SERRA CATARINENSE
ID DO PROJETO: 112

3ª CHAMADA

SANTA CATARINA

COMPETITIVIDADE

SETOR
Metalmecânico

1

Consultoria em
Gestão
empresarial com
ênfase em
custos e
finanças

Realizar consultorias
e capacitações em
gestão de custos e
finanças.

• As empresas refizeram o custo de
produção de seus produtos e/ou
atualizaram a gestão financeira dos
seus negócios com planilhas de
acompanhamento e fluxo de caixa.

2

Capacitação em
Gestão
empresarial com
ênfase em
custos e
finanças

Realizar consultorias
e capacitações em
gestão de custos e
finanças.

• As empresas refizeram o custo de
produção de seus produtos e/ou
atualizaram a gestão financeira dos
seus negócios com planilhas de
acompanhamento e fluxo de caixa.

3

Consultoria em
Gestão do
Processo
Produtivo

Realizar consultorias
e capacitações em
processo produtivo,
qualidade, controle e
redução dos
desperdícios.

• 75% das empresas obtiveram
alguma mudança relacionada ao
processo produtivo, seja ela a
melhora em algum processo,
implementação de um novo
processo.

4

Capacitação em
Gestão do
Processo
Produtivo

Realizar consultorias
e capacitações em
processo produtivo,
qualidade, controle e
redução dos
desperdícios.

• 75% das empresas obtiveram
alguma mudança relacionada ao
processo produtivo, seja ela a
melhora em algum processo,
implementação de um novo
processo.

Workshop de
inovação

Desenvolver o
potencial de inovação
dos pequenos
negócios atendidos,
através de ações
coletivas: oficinas,
clínicas tecnológicas
e cursos.

• Compreensão sobre inovação e
troca de experiência entre os
empresários presentes.

EMPRESAS ATENDIDAS
20
PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Melhorar o desempenho das
indústrias eletrometalmecânica da
região serrana catarinense a partir
da implementação de ferramentas
que elevem os indicadores de
produtividade e competividade dos
pequenos negócios, aprimorando
sua capacidade de gestão por meio
de capacitações e consultorias.

5

Apesar do curto tempo e da
pequena
quantidade
de
consultorias, o projeto atingiu os
resultados esperados e pelas
notas da pesquisa de satisfação
(8,2 de 10) também foi importante
para
as
empresas
que
participaram do projeto.”

•

As empresas participantes apresentaram ganhos de
produtividade, fechando o projeto com aumento médio de 19%
para este indicador;

•

Do total de participantes, 75% apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos até o
final do projeto;

Frank Nicodem
Analista FIESC

•

O faturamento do grupo também foi elevado, com resultado
final de aumento médio de 15% entre as empresas.

Eu acho que o PROCOMPI é uma
mudança de paradigma dentro da
empresa. Eu recomendo a todos
os empresários, se tiverem a
oportunidade de participar de um
programa igual o PROCOMPI que o
façam, pois o PROCOMPI mostra
no dia a dia o que o empresário
não consegue enxergar.”

•

Com a otimização do uso dos recursos, foi possível acrescentar
consultorias de Gestão de Marketing e Vendas. A escolha desse
módulo foi feita pelas empresas em reunião;

•

Fortalecimento da união entre as empresas que participam do
projeto, propiciando ainda mais interação e troca de experiência
entre elas.

−

−

Everaldo Canani Wiggers
Wiatec

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA
CERÂMICA VERMELHA DO TOCANTINS
ID DO PROJETO: 113

3ª CHAMADA

TOCANTINS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Cerâmica

Consultorias
Técnica em
processo
produtivo

Consultoria técnica
em processo
produtivo.

• 39% dos participantes passaram
a umidificar e esperar um ou
dois dias ao invés de utilizar
diretamente a argila seca como
faziam anteriormente;
• Aumento de 54% do controle de
extrusão (produção diária,
perdas diárias e motivos, tempo
de manutenção dos
equipamentos e eficiência
energética em relação a
produção mensal etc.)

Capacitações
Técnica em
processo
produtivo

Realizar
capacitação com
objetivo de nivelar
o grupo, para
posteriores ações
que irão ocorrer
durante as
consultorias.

• Capacitação em matérias
primas, preparação de massa,
secagem, queima e controles
internos;
• Capacitação realizada
coletivamente em Palmas;
• Demais cidades com realização
de capacitações internas às
empresas.

EMPRESAS ATENDIDAS
20
PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020

1

VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Desenvolver de forma articulada
com diversos atores presentes
nos municípios de Porto Nacional,
Miracema, Paraíso, Miranorte e
Palmas, ações de fortalecimento e
desenvolvimento
do arranjo
produtivo da cerâmica vermelha do
Estado com foco na melhoria da
gestão empresarial.

2

3

Missão

Promover o
conhecimento ao
desenvolvimento
tecnológico nas
indústrias, por meio
de visitas técnicas.

• Os empresários participaram do
48º Encontro Nacional das
Indústrias de Cerâmica
Vermelha, realizada de 22 a 25
de outubro de 2019 na cidade de
Foz do Iguaçu – PR;
• Apresentação de tendências
setoriais;
• Visita técnica à Cerâmica Stein
para verificação do sistema de
biodigestor, que produz energia
a partir dos dejetos de suínos.

Ao fim do projeto, encontramos
um grupo consolidado, pois o
sindicato
foi
de
extrema
importância
para
o
bom
funcionamento do projeto e
engajamento da empresa. As
ações do PROCOMPI contribuíram
para
o
fortalecimento
do
associativismo.”
−

Ao final do projeto, 75% das empresas participantes
apresentaram aumento de produtividade superior à 10%;

•

Do total de participantes, 55% das empresas apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou
processos;

•

Com ajuda das consultorias, 32% das empresas conseguiu
reduzir a perda de blocos com aplicação do controle de perdas
na secagem. Hoje, apenas 5% das empresas possuem perda
maior que 15%, a grande maioria (90%) conseguiu reduzir a
perda para no máximo 5%;

•

Antes do PROCOMPI, 79% das empresas não controlavam o
percentual de perdas da produção no processo de queima da
argila. Ao fim do projeto, 100% das empresas passaram a
controlar as perdas no processo de queima e, 90% delas,
conseguem controlar a perda entre 0% e 5%.

Andressa Ibiapina
Gestora do Projeto

O projeto foi muito bom. A gente
tinha muito tempo que não fazia
nada treinamento, precisamos
sempre nos reciclar sempre nos
reciclar. O melhor de tudo foi o
encerramento, as palestras que os
meninos deram foi muito boa.
Espero que tenham outros
projetos pra gente participar. Valeu
a pena!
−

•

Edilberto da Silva Rocha
Cerâmica Reunidas

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL APLICADA
AO SEGMENTO DE ARTEFATOS DE COURO
ID DO PROJETO: 114

3ª CHAMADA

BAHIA

DINAMIZA

SETOR
Couro e Calçados
EMPRESAS ATENDIDAS

Apresentar conceitos
e técnicas
fundamentais à
produção em moda.

• Modelagem realizada internamente
nas empresas;
• Redução da dependência de
serviços externos para modelagem.

Apresentar conceitos
e técnicas
fundamentais sobre
custos e matérias
primas.

• Implementação de planilhas de
custos;
• Aumento na margem de lucro dos
produtos.

3

Workshop Design de
Produtos

Apresentar conceitos
básicos do
desenvolvimento de
produtos.

• Criação de novos produtos;
• Disponibilização de novas coleções
no mercado.

4

Workshop Mídias Sociais

Apresentar conceitos
e boas práticas de
atuação em mídias
sociais.

• Construção de mini estúdio com
recursos reaproveitados;
• Ganhos de notoriedade em redes
sociais.

1

13
PERÍODO
INÍCIO: 14/01/2019
FIM: 15/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Promover
o
desenvolvimento
gerencial, aperfeiçoamento técnico
e padronização do processo
produtivo, orientados à melhoria na
qualidade e pontualidade das
entregas realizadas pelo público
alvo deste projeto, com foco nas
exigências do mercado comprador e
na conformidade com a legislação
vigente.

Workshops Modelagem
Técnica de
Produto de
Moda
Workshops Custos e
Consumo de
Matérias Primas
Diretas

2

5

6

Consultorias Modelagem
Técnica de
Produto de
Moda
Consultorias Custos e
Consumo de
Matérias Primas
Diretas

7

Consultorias Design de
Produtos

8

Consultorias Mídias Sociais

9

Vídeo
PROCOMPI
Tracupá

Elaborar modelagem
e peça protótipo,
obedecendo aos
princípios técnicos de
modelagem.
Implantar
ferramentas para
apuração dos custos
diretos e na formação
de preço de venda.
Elaborar minicoleção
a partir dos conceitos
técnicos do
desenvolvimento de
produto.
Abordar técnicas e
boas práticas de
fotografia e de
postagens em redes
sociais.
Elaborar vídeo
demonstrando os
resultados e impactos
do projeto.

• Modelagem realizada internamente
nas empresas;
• Redução da dependência de
serviços externos para modelagem.
• Implementação de planilhas de
custos;
• Aumento na margem de lucro dos
produtos.
• Criação de novos produtos;
• Disponibilização de novas coleções
no mercado.
• Construção de mini estúdio com
recursos reaproveitados;
• Ganhos de notoriedade em redes
sociais.
• Divulgação de resultados
alcançados pelo projeto;
• Divulgação do distrito de
Tracupá/BA.

Com bons resultados e alto
índice
de
satisfação
dos
participantes, espera-se que as
ações implementadas sejam
disseminadas entre os demais
negócios locais, de forma que o
conteúdo não se restrinja às
empresas participantes.”
−

•

As empresas participantes alcançaram expressivo resultado
em termos de redução do tempo de desenvolvimento de
modelagens, com queda média de 51% no tempo necessário;

•

O grupo ampliou também seu mix de produtos, apresentando
aumento de 14% no número de produtos, serviços ou
processos criados ou aperfeiçoados até o final do projeto.

•

Fortalecimento da união entre os produtores locais com foco
na demarcação do polo coureiro local. Nesse sentido,
passaram a realizar reuniões mensais para execução de ações
coletivas como a implantação de outdoors indicando a
localização da cidade para atração de turistas, dentre outros;

•

A retomada do interesse dos representantes de algumas
empresas
foi
um
fator
muito
importante. Por estarem situados em zona rural onde não há
tantas oportunidades ou não é costumeira a qualificação,
diversos participantes informaram que voltariam a estudar ou
buscariam novas qualificações para que as empresas
continuassem a crescer;

•

Aumento no índice de clientes, considerando a criação e
melhorias de redes sociais mais atrativas, além da criação de
produtos mais aderentes às tendências de moda.

Vinicius Borges Freitas
Analista IEL/BA

O projeto foi muito bom para a
minha empresa e para o distrito de
Tracupá pois ajudou a gente a
melhorar
nossos
processos.
Como produzimos há muito
tempo,
repetimos
falhas
naturalmente, e isso traz prejuízo
sem que a gente perceba”.
−

Kleberson Luiz Martins
Kouro Magazine

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL APLICADA
AO SEGMENTO DE MODA E VESTUÁRIO
ID DO PROJETO: 115

3ª CHAMADA

BAHIA

DINAMIZA

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios

1

Consultoria em
Sistema para
Gestão da
Central

Gerenciar as
informações das
compras à
comunicação com
os associados.

• Desenvolvimento de plataforma
online, com interfaces web e
mobile;
• Ganhos de conectividade entre
as empresas associadas à
Central de Negócios de
Vestuário;
• Agilidade na tramitação de
compras e troca de
informações.

2

Consultorias
em Gestão
Empresarial e
Monitoramento
de Indicadores

Acompanhar e
orientar a gestão
da central de
negócios através
de consultorias.

• Desenvolvimento do
planejamento estratégico;
• Criação de procedimentos;
• Monitoramento das metas e dos
indicadores.

3

Consultorias
em Marketing
e vendas/
Digital

Orientação
estratégica de
vendas e
monitoramento de
indicadores
comercial.

• Estruturação de canais digitais
de acesso à mercado da Central
de Negócios;
• Apoio na divulgação e
consolidação da marca da
TexRed.

Acompanhamento
de ações de
mercado.

• Participação da Feira de Redes e
Central do Nordeste na cidade
de Fortaleza;
• Conhecimento de outras redes e
modelos de negócios em
associações e suas experiências
em compras coletivas.

EMPRESAS ATENDIDAS
15
PERÍODO
INÍCIO: 01/06/2019
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$150.000,00

Promover
o
aperfeiçoamento
técnico e melhorias no processo
produtivo,
apresentando
ferramentas e conhecimentos ainda
não aplicados, a fim de ampliar os
resultados
alcançados
pelas
empresas participantes.

4

Feiras e
Missões

Ações coletivas são sempre mais
difíceis de serem trabalhadas, por
isso, a sensibilização deve ser feita
em conjunto com o sindicato ou
APL,
buscando
um
grupo
homogêneo e motivado.”
−

Vanini Santana
Analista IEL/BA

A mão do sucesso profissional
tem
cinco
dedos:
Caráter,
Vocação, Talento, Esforço e
disciplina. E nós estamos nos
unindo por um mesmo objetivo e
acreditamos que com muito
esforço, vamos conseguir bons
resultados com o apoio do
PROCOMPI."
− Hebert Castro
Hebert Uniformes

•

O grupo ampliou o volume de negócios gerados em 4,7% até o
final do projeto;

•

O faturamento do grupo também apresentou crescimento,
fechando o projeto com aumento médio de 6,4%;

•

Do total de participantes, 60% apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos de produtos, serviços ou processos.

•

Houve mais aproximação entre os empresários em ações
associativas, ampliou a confiança entre eles e o
compartilhamento de boas práticas;

•

Fortalecimento da atuação sindical. Esse projeto foi
continuidade do projeto nº 66 – Criação da Central de
Negócios, a pedido dos empresários e do sindicato da classe
para apoiar o início das ações da Central em seu planejamento
e estruturação das atividades. A parceria com o sindicato é de
suma importância para união dos objetivos do setor.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORES PRÁTICAS DE
GESTÃO PARA DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO DE
ENERGIA DE FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA
ID DO PROJETO: 116

3ª CHAMADA

CEARÁ

COMPETITIVIDADE

DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO DE
ENERGIA DE FORTALEZA E DA REGIÃO
METROPOLITANA DE FORTALEZA

SETOR
Energia
EMPRESAS ATENDIDAS
19

1

Consultoria e
capacitação em
geração
distribuída

Apresentar às
empresas do
segmento tendências
de mercado.

• Inclusão das MPE’s no ambiente de
discussão de novas tecnologias;
• Alinhamento técnico;
• Geração de manual de boas práticas.

2

Consultoria para
elaboração de
minutas de
contrato e termos
de garantia

Disponibilizar às
empresas do
segmento minutas
padronizadas e
modelos de garantia.

• Minuta técnica individualizada;
• Modelo de termos de garantia
conforme padrão mundial;

3

Capacitação em
comissionamento
fotovoltaico

Prática com
equipamentos no
centro de referência
no brasil, para o
segmento de geração
distribuída

• Equipes treinadas no centro de
referência na UFSC;
• Realização de testes com situações
controladas.

4

Palestra
digitalização e
indústria 4.0

Sensibilizar sobre as
facilidades para
implementação de
ações ligadas à
indústria 4.0.

• Sensibilização para culturas
inovadoras;
• Desmistificação da indústria 4.0.

5

PROENERGIA –
encontro de
mercado

Estimular o mercado
do setor de energia do
Ceará.

• Mapeamento dos principais desafios
do segmento;
• Rodadas de negócios empresariais;
• Diálogo entre stakeholders para
benchmark futuro.

6

Reunião de
associados do
sistema FIEC

Sensibilizar as
empresas para
importância da
interação e do
associativismo.

• Disseminação das ações
associativas;
• Ampliação da base sindical;
• Fortalecimento do segmento.

7

Palestra
competitividade e
sustentabilidade

Mobilização das
empresas para os
temas de
sustentabilidade e
competitividade.

• Apresentação de projeto SEBRAE;
• Mobilização para o tema de
sustentabilidade;
• Participação nos demais eventos
sobre o tema, realizados pelo SFIEC.

PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Fortalecer
e
ampliar
o
desenvolvimento das Indústrias de
Energia de Fortaleza e Região
Metropolitana de Fortaleza, através
de ações que promovam a
conquista de novos mercados, o
aumento da competitividade e a
melhoria da gestão empresarial.

As empresas buscaram diferencial
competitivo
através
da
implementação de boas práticas
para o segmento fotovoltaico e
também da adesão de novas
tecnologias, disponibilizadas às
empresas pelo PROCOMPI.”
−

•

As empresas participantes conseguiram melhorar suas
produtividades médias, alcançando o resultado de aumento de
15,4% até o final do projeto;

•

O volume de negócios do grupo também aumentou
significativamente, apresentando elevação média de 50,1%
entre as empresas participantes, resultado mais de dez vezes
superior à meta inicial.

•

A parceria com o SINDIENERGIA proporcionou o fortalecimento
das empresas aglutinadas e presentes em reuniões semanais
do segmento. O Associativismo foi um dos pilares fortes desse
projeto;

•

O Projeto proporcionou às empresas de energia do Ceará a
possibilidade de acessarem um grande centro de tecnologia
para treinamento de suas equipes. A motivação misturou-se à
empolgação dos engenheiros e proprietários das empresas
que, na Universidade Federal de Santa Catarina, tiveram acesso
a equipamentos inovadores e situações controladas da qual,
não detinha o conhecimento para melhorarem e otimizarem
suas entregas.

Fábio Braga
Analista FIEC

Os currículos dos palestrantes que
estão aqui são impressionantes.
Certamente todo esse conteúdo
será um diferencial para os
participantes, que poderá ser
democratizado para as suas
equipes depois."
− Júlio Martinez
Orion Engenharia

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS
DE FORTALEZA E REGIÃO METROPOLITANA
ID DO PROJETO: 117

3ª CHAMADA

CEARÁ

COMPETITIVIDADE

SETOR
Gráfico
EMPRESAS ATENDIDAS

1

Realizar planejamento
de ações
empresariais.

2

Consultoria e
capacitação em
qualidade

Apresentar soluções
para melhoria de
fluxos internos e
externos das
empresas.

3

Workshop de
apresentação

Apresentar melhores
práticas no quesito
planejamento.

• Implementação de novas práticas
partilhadas pelas gráficas;
• Benchmarking instintivo de ações
entre empresas.

4

Capacitação em
planejamento
estratégico

Apresentar os
principais pontos
necessários para a
realização de um
planejamento eficaz.

• Apresentação de novas ferramentas
de análise;
• Definição de objetivos estratégicos.

5

Capacitação em
BSC

Orientar e capacitar
para
acompanhamento de
indicadores.

• Elaboração de painel de indicadores;
• Estabelecimento de metas;
• Projeção de futuro para a gestão.

6

Palestra
digitalização e
indústria 4.0

7

Palestra
competitividade
e
sustentabilidade

8

Reunião de
associados do
sistema FIEC

9

Rodada de
negócios do
setor gráfico

21
PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Fortalecer
e
ampliar
o
desenvolvimento das Indústrias
Gráficas de Fortaleza e Região
Metropolitana de Fortaleza, através
de ações que promovam a
conquista de novos mercados, o
aumento da competitividade e a
melhoria da gestão empresarial.

• Reforço das ações associativas;
• Empresas orientadas para
acompanhamento de indicadores;
• Implementação de ferramentas de
gestão estratégica.
• Acompanhamento dos itens
checados na consultoria;
• Remodelagem de processos
internos, utilizando ferramentas de
gestão.

Consultoria em
planejamento
estratégico

Sensibilizar sobre as
facilidades para
implementação de
ações ligadas à
indústria 4.0.
Mobilização das
empresas para os
temas de
sustentabilidade e
competitividade.
Sensibilizar as
empresas para
importância da
interação e do
associativismo.
Proporcionar a
possibilidade de
buscar novos
negócios.

• Sensibilização para culturas
inovadoras;
• Desmistificação da indústria 4.0.
• Apresentação de projeto SEBRAE;
• Mobilização para o tema de
sustentabilidade;
• Participação nos demais eventos
sobre o tema, realizados pelo SFIEC.
• Disseminação das ações
associativas;
• Ampliação da base sindical;
• Fortalecimento do segmento.
• Proporcionou negócios no valor de
U$ 20 mil;
• Prospecção para futuro negócios na
ordem de U$ 50 mil.

O projeto se destacou com a ação
de
planejamento
estratégico,
trabalhado
detalhadamente,
mesclando ações individuais e
coletivas,
contribui
para
o
crescimento individual de cada
empresário, colocando-os no papel
de gestor que eram de fato e de
direito, mas que não detinha a
importância disso.”
− Fábio Braga
Analista FIEC

O
segmento
gráfico,
pela
modernização de nossa atividade,
precisa estar constantemente
remodelando sua atividade, a fim
de se adequar as novidades do
Mercado. O preço é muito caro
para quem não busca se
desenvolver. Vamos com o
PROCOMPI
buscando
estar
antenados nos temas que nos
darão poder competitivo."
− Eulálio Santiago
Expressão Gráfica e Editora

•

Ao final do projeto, as empresas participantes apresentaram
elevação de produtividade, com resultado de aumento médio
de 16,8% para o indicador;

•

O grupo conseguiu ainda reduzir os desperdícios em 5,2% até o
final do projeto.

•

A parceria com o SINDGRAFICA proporcionou o fortalecimento
das empresas aglutinadas e presentes em reuniões semanais
do segmento. O Associativismo foi um dos pilares fortes desse
projeto.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS
INDÚSTRIAS DE PLÁSTICO DE FORTALEZA
ID DO PROJETO: 118

3ª CHAMADA

CEARÁ

COMPETITIVIDADE

SETOR
Plástico
EMPRESAS ATENDIDAS

1

Consultoria Lean
Manufacturing

Realização de
consultoria em
manufatura enxuta.

2

Consultoria e
capacitação em
qualidade

Apresentar soluções
para melhoria de
fluxos internos e
externos.

3

Consultoria e
capacitação em
marketing digital

Orientar e capacitar
para utilização de
tecnologias em prol
de seu negócio.

4

Consultoria em
gestão logística

Realizar análises
externas e internas
dos fluxos logísticos
das empresas.

5

Ciclo de
palestras
motivacionais

6

Palestra
digitalização e
indústria 4.0

7

Palestra
competitividade
e
sustentabilidade

8

Reunião de
associados do
sistema FIEC

17
PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Fortalecer
e
ampliar
o
desenvolvimento das Indústrias de
Plástico de Fortaleza e Região
Metropolitana de Fortaleza, através
de ações que promovam a
conquista de novos mercados, o
aumento da competitividade e a
melhoria da gestão empresarial.

9

EXPORECICLA

10

EXPOQUÍMICA

Sensibilizar, aglutinar,
motivar e despertar
uma visão nova nas
equipes.
Sensibilizar sobre as
facilidades para
implementação de
ações ligadas à
indústria 4.0.
Mobilização das
empresas para os
temas de
sustentabilidade e
competitividade.
Sensibilizar as
empresas para
importância da
interação e do
associativismo.
Disseminar ações de
sustentabilidade e
desenvolvimento do
segmento plástico.
Fortalecer o
segmento através de
cases apresentados.

• Elaboração do mapeamento do fluxo
de valor das empresas;
• Implantação de estudos de
indicadores de desempenho.
• Acompanhamento dos itens
checados na consultoria;
• Remodelagem de processos
internos.
• Criação e monitoramento de
campanhas nas mídias sociais;
• Plano de marketing elaborado;
• Interpretação de indicadores.
• Processos logísticos otimizados;
• Redução dos custos;
• Implementação de ferramentas de
gestão logística.
• Integração das empresas do projeto;
• Sensibilização de empresários e
colaboradores para acolhida das
ações do projeto nas empresas.
• Sensibilização para culturas
inovadoras;
• Desmistificação da indústria 4.0.
• Apresentação de projeto SEBRAE;
• Mobilização para o tema de
sustentabilidade;
• Participação nos demais eventos
sobre o tema, realizados pelo SFIEC.
• Disseminação das ações
associativas;
• Ampliação da base sindical;
• Fortalecimento do segmento.
• Fortalecimento da cultura da
sustentabilidade;
• Fortalecimento do segmento;
• Geração de negócios.
• Geração de negócios;
• Acesso a novas tecnologias;
• Ampliação do horizonte de pesquisa;
• Fortalecimento de parcerias.

A atividade de Lean Manufacturing
e marketing digital gerou excelente
impacto nas empresas. Trouxe
ganhos diretos nas empresas com
a otimização do Processo
Produtivo.”
−

Fábio Braga
Analista FIEC

É muito importante quando temos
nossos colaboradores sendo
capacitados, pois fortalece e
qualifica as atividades dentro da
empresa.
Ferramentas
da
qualidade são ações necessárias e
que
devem
estar
permanentemente presente nas
agendas das empresas."
− Alexandre Mota
Plastsan Plásticos do
Nordeste LTDA

•

O grupo de empresas apresentou elevação da produtividade
média, alcançando o resultado de aumento de 20,7% e
superando em mais de 100% a meta inicialmente estabelecida
para o indicador;

•

O volume de negócios gerados pelas participantes também
cresceu, apresentando aumento médio de 37,1 até o final do
projeto.

•

A parceria com o SINDQUIMICA proporcionou as empresas o
acesso a central de compras do segmento. As empresas
tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho e saber como
funciona, quais os benefícios gerados;

•

A participação na EXPOQUIMICA e EXPORECICLA também
representou para as empresas um ganho qualificado na
ampliação do portfólio de contatos com parceiros, clientes e
fornecedores.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROCOMPI ALIMENTOS E BEBIDAS DO
DISTRITO FEDERAL
ID DO PROJETO: 119

3ª CHAMADA

DISTRITO FEDERAL

DINAMIZA

SETOR
Alimentos e Bebidas
EMPRESAS ATENDIDAS
13

Capacitar os
empresários do
setor em Lean
Production
(Pensamento
Lean).

• Otimização dos processos de
produção;
• Empresas mais competitivas;
• Agregação de valor;
• Melhorias no processo;
• Redução dos tempos de
processamento;
• Melhoria nos índices de
produtividade;
• Redução dos prazos de entrega.

Capacitar os
empresários do
setor em Lean
Production
(Pensamento
Lean).

• Realização de trabalhos e
projetos práticos;
• Ganhos de competitividade das
empresas;
• Identificação de principais
perdas e oportunidades/
• Apresentação de soluções;
• Acompanhamento da aplicação
da metodologia lean.

PERÍODO
INÍCIO: 02/01/2019
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO

1

R$ 150.000,00

Prover
consultoria
para
as
empresas alimentícias do Distrito
Federal para o desenvolvimento de
modelo de negócio identificando
novos nichos de mercados e
estratégias inovadoras em melhoria
dos
processos
industriais
e
marketing.
2

Consultorias
coletivas em
Pensamento
Lean

Consultorias
individuais em
Pensamento
Lean

Acredito que conseguimos ao
menos
atender
parte
das
empresas
participantes.
Alcançamos bons resultados e
fizemos o que estava ao nosso
alcance para atender as empresas
com os melhores profissionais e
consultores.”
−

Rayane Nunes Souto
Gestora do Projeto

Creio que, apesar de estar um
pouco fora da minha expectativa,
tenha trazido aprendizado para
mim! O sistema Toyota de
produção me ajudou em pensar de
forma diferente e desde então
comecei a reavaliar as rotinas e
custos da empresa e consegui
reduzir muito os custos! O que me
deixa confortável nesse momento
que passamos!”
−

Jonilda da Silveira
Ki Sabor

•

O faturamento do grupo foi elevado, alcançado o resultado de
aumento médio de 38,9% entre as empresas participantes;

•

Do total de participantes, 40% apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos de produtos, serviços ou processos até o
final do projeto;

•

O grupo apresentou ainda significativo crescimento de sua
produtividade, alcançando o patamar de elevação média de
50,5% na produtividade média das empresas.

•

Aumento de 5% no prazo de entrega das empresas
participantes na mostra considerada entre T0 e TF, alcançando
a marca de 100% das empresas com performance de entregas
melhor ou igual ao final do projeto;

•

Ganhos de associativismo e fortalecimento da governança
local. O fator que mais contribuiu para o sucesso do projeto foi
o trabalho desenvolvido pela FIBRA no desenvolvimento das
ações do projeto, realizando diversas reuniões com o Sindicato
de Alimentos do DF, empresários e representantes do setor. A
FIBRA buscou também atender as exigências solicitados pelo
grupo de empresários participantes.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROJETO AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS
INDÚSTRIAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DA
REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA
ID DO PROJETO: 120

3ª CHAMADA

GOIÁS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas
EMPRESAS ATENDIDAS
20

Consultoria
Lean
Manufacturing

Preparação na
adoção de
ferramenta lean
manufacturing, por
meio de
mapeamento e
padronização de
uma linha de
produtos.

• Aplicação de ferramentas de
trabalho padronizado;
• Aperfeiçoamento do uso de mão
de obra;
• Redução de desperdícios
encontrados;
• Criação de fluxos contínuos nas
atividades;
• Conhecimento da totalidade de
processos que ocorrem ao longo
do fluxo de valor de um produto;
• Aplicação do Mapa de Fluxo de
Valor (MFV).

Consultoria
BMC

Estruturar e
organizar de
maneira
sistemática o
processo de
Gestão Integrada
da Inovação por
meio de
ferramentas ágeis
e customizada para
identificar
problemas, levantar
soluções e
experimentar
rápido.

• Mapeamento das principais
áreas;
• Identificação de possíveis
inovações em produtos,
processos e modelos de
negócios;
• Identificação de gargalos;
• Implementação de planos de
ação diversos, específicos à
realidade de cada empresa.

PERÍODO
INÍCIO: 02/01/2019
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO

1

R$ 150.000,00

Contribuir
para
melhorara
competitividade,aumentar
a
segurança e a qualidadedos
produtos, implantando ferramentas
visando
criaras
condições
adequadas para atendimento do
Programa
de
Controle
de
Alergênicosnas micro e pequenas
indústrias de alimentos.

2

O projeto nos possibilitou ter uma
visão geral do segmento de
panificação, bem como as
maiores dificuldades encontradas
pela maioria dos empresários. O
setor
carece
de
muita
capacitação.”
−

Vilma Aparecida Domingos
Gestora do Projeto

Com ajuda do PROCOMPI,
criamos
um
programa
de
benefícios para os empregados,
proporcionais ao tempo de
trabalho, que se somaram ao
seguro de vida já garantido pela
convenção coletiva. Num primeiro
momento, nós oferecemos um
plano de saúde opcional e, na
sequência, passamos a distribuir
cestas básicas condicionadas a
uma avaliação de desempenho de
cada funcionário. Num terceiro
passo, a Dellicata desenhou um
plano de cargos e salários,
modernizou a gestão e implantou
o cargo de supervisor, como forma
de reduzir a sobrecarga dos
gerentes. Assim só temos que
agradecer ao PROCOMPI.”
−

Fábio Avelar
Delicata Pães

•

As empresas participantes apresentaram crescimento de
produtividade, alcançando aumento médio de 12,8% para este
indicador;

•

Todas as empresas apresentaram ao menos dois novos
produtos, serviços ou processos até o final do projeto;

•

A totalidade dos colaboradores da linha de produção foi
capacitada durante o projeto.

•

33% das empresas foram beneficiadas com a consultoria para
auxílio na reestruturação da gestão do seu negócio;

•

90% das empresas irão ultrapassar os indicadores de novos
processos/produto;

•

25% contrataram novos produtos do SENAI como, formação de
preço, mapeamento de processo e análise de produtos, 2
empresas participaram de uma missão via SEBRAE;

•

90% contrataram um estagiário via IEL, de engenharia de
produção para dar andamento ao processo sistematizado pela
consultoria.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE E
DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADO DO POLO DE LINGERIE
DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA
ID DO PROJETO: 121

3ª CHAMADA

MINAS GERAIS

DINAMIZA

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
EMPRESAS ATENDIDAS

Criação/elaboração
de 2 (dois) vídeos
promocionais para
o Polo de Lingerie.

• Branding e reconhecimento do
polo entre os clientes e também
junto a novos mercados;
• Geração de tráfego orgânico para
o site/instagram/facebook das
empresas;
• Aumento do engajamento com o
público;
• Geração de mais conversões;
• Fomento das redes sociais.

Marketing
Digital

Capacitar os
empresários e
colaboradores nos
conceitos e
ferramentas do
Marketing digital.

• Maior interação nas redes sociais
e visibilidade diante dos seus
potenciais clientes;
• Aumento no Número de Visitantes
nos perfis das empresas;
• Geração de Leads;
• Aumento no número de Vendas
fechadas utilizando os canais de
comunicação/venda
(WhatsAssp/Instagran/Facebook).
• Criação de uma experiência
“omnichannel”

Excelência no
Atendimento

Capacitação e
consultorias
individuais com
foco no
Atendimento como
Diferencial
Competitivo.

• Maior eficiência e motivação dos
funcionários;
• Aumento da fidelização de
clientes e número de vendas.
• Aumento do Marketing “boca a
boca”;
• Fortalecimento da marca;
• Bom uso da tecnologia para
organizar informações de clientes

15
PERÍODO
INÍCIO: 07/01/2019
FIM: 28/02/2020

1

Vídeo
Promocional

VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00

Acessar novos mercados através de
ações que potencializassem sua
competitividade
e
criar
oportunidades de negócios para as
mesmas.

2

3

O projeto cumpriu seu papel em
apoiar os empreendimentos e
torná-los mais eficientes, com
ações realmente essenciais para
as empresas participantes, além
de integrar as empresas do setor,
por meio de ações coletivas.”
−

Victor Hugo da Silva
Analista IEL/MG

A importância da realização do
PROCOMPI, em minha visão
particular foi fenomenal, trouxe
uma visão ampla, foram ações
pontuais,
estávamos
meio
perdidos
e
havia
muitas
ferramentas, mas não sabíamos
como utilizá-las de forma correta.
O Projeto trouxe uma nova
roupagem, uma nova visão, e isso
foi muito importante não só para a
empresa MeuryKiss, mas para o
polo
como
um
todo.
Conhecimento é algo que era
necessário e que era almejado, é
através do projeto isso nos foi
possibilitado.”
−

•

Ao final do projeto, o grupo de empresas apresentou aumento
médio de 12% em sua carteira de clientes;

•

As empresas participantes ampliaram o volume de negócios
gerados em 11%;

•

Todas as empresas beneficiadas foram capacitadas até o final
do projeto, em ao menos um dos temas abordados pelo
projeto.

•

A ação de Mkt Digital trouxe uma maior visibilidade para as
empresas participantes do projeto, tendo como resultado um
crescente número de seguidores em suas redes sociais,
consequentemente um número maior de vendas. Um outro
resultado interessante que o projeto vem trazendo, é a
capacitação da 2º geração das famílias, ajudando em alguns
aspectos a Sucessão familiar das empresas participantes do
projeto.

•

Além disso foi notável o fortalecimento da governança
(ASSECON, FIMEG, SEBRAE, SINDIVEST-MG e Prefeitura
Municipal);

•

Com a realização do projeto foram identificadas demandas em
outras áreas das empresas. Por exemplo, a necessidade de
ações de gestão da produção, modelagem, Recursos humanos,
entre outros;

•

Os vídeos produzidos estão sendo utilizados pela governança
local, especialmente a prefeitura, para promoção do polo junto
as autoridades estaduais para, além de promover o polo,
também colocá-lo entre as regiões para futuro reconhecimento
como Arranjo Produtivo Local.

Saymon Lucas de Mendonça
MeuryKiss

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

OFICINA LEGAL MG
ID DO PROJETO: 122

3ª CHAMADA

MINAS GERAIS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Reparação de Veículos
EMPRESAS ATENDIDAS
20
PERÍODO
INÍCIO: 07/01/2019
FIM: 28/02/2020

1

Torna as empresas
em oficinas
"verdes" e legais”,
seguindo as
condicionantes
ambientais.

• Diagnóstico da situação
ambiental das empresas;
• Plano de ação ambiental;
• Conscientização sobre a
importância da Gestão
Ambiental empresarial.

Melhoria de
processos
produtivos e
de gestão

Melhorar a
eficiência
operacional.

• Identificação dos principais
gargalos de processos/gestão;
• Entrega de um plano de ação
para as empresas;
• Correção dos processos
internos das empresas;
• Aumento da competitividade
empresarial.

Melhoria do
Layout

Definição do layout
das empresas
participantes,
buscando otimizar
o layout atual das
oficinas.

• Elaboração de layouts mais
eficientes;
• Layout desenvolvido em arquivo
dwg (cad);
• aumento da eficiência
operacional empresarial.

Consultoria
Ambiental

VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Desenvolver as empresas do setor
de reparação veicular por meio de
ações que contribuíssem com a
manutenção dos empreendimentos
e permitisse o crescimento das
empresas deste setor.

2

3

O projeto se destacou ao
demonstrar aos empresários a
importância em gerenciar os
processos e as finanças e isto fez
com
que
os
empresários
começassem a visualizar a
importância em melhorar a gestão
interna e como isto afeta a
competitividade das empresas.”
−

Carlos Magno da Silva
Analista IEL/MG

O programa PROCOMPI contribuiu
para que a empresa focasse nos
temas tratados. As dificuldades
em relação ao meio ambiente
foram sandas pela equipe que
demonstraram profissionalismo
em conhecer o nosso segmento.
Através da consultoria de Melhoria
de Processo e Gestão fomos
levados a voltar para dentro da
empresa e “enxergar”, através, de
“números”
nossa
situação
financeira e operacional. Agora é
por em práticas exercícios
deixados, e não esquecendo que
foi um dos investimentos mais
baixos que nos trouxe grandes
possibilidades de crescimento.”

−

Carlos Henrique Moraes
Centro Automotivo Moraes

•

O grupo de empresas apresentou crescimento de sua
produtividade, com aumento médio entre empresas
mensurado em 28,4%, resultado 180% superior à meta
estabelecida para o indicador;

•

Todas as empresas participantes apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos até o
final do projeto;

•

Todo o grupo aderiu a práticas coletivas de sustentabilidade na
região até o final do projeto.

•

Empresas não possuíam um layout em cad (.dwg), isto facilita
quaisquer alterações futuras no layout empresarial;

•

As análises realizadas na ação de melhoria de
processos/gestão apresentou para as empresas indicadores
que podem auxiliá-las no aumento da competitividade;

•

Fortalecimento da estrutura de governança local.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO NA REGIÃO CENTRAL DE MINAS GERAIS
ID DO PROJETO: 123

3ª CHAMADA

MINAS GERAIS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Tecnologia da Informação

Capacitação em
Gestão
Empresarial

Dar às empresas
acesso às melhores
práticas e
conhecimentos que
viabilizam um sólido
processo de gestão
empresarial.

• Empresas diagnosticadas e
elaboração de indicadores;
• Análise dos principais pontos a
serem trabalhados e estratégias de
otimização de esforço em cada área;
• Revisão e/o definição de metas e
indicadores;
• Facilitação do quadro de gestão.

Capacitação em
Marketing e
Vendas

Dar às empresas
acesso às melhores
práticas e
conhecimentos em
marketing e vendas.

• Apresentação das principais
tendências de mercado e formas de
atuação estratégica;
• Estruturação de estratégias de
venda e marketing;
• Apresentação de importantes
conceitos para trabalhar com mídias
sociais.

Capacitação em
Gestão de
Talentos

Dar às empresas
acesso às melhores
práticas e
conhecimentos na
geração,
desenvolvimento e
cultura da inovação
dentro das empresas.

• Apresentação de conceitos
fundamentais em inovação;
• Aplicação de diagnóstico de talentos
para Inovação e Cultura de Inovação;
• Construção de plano de ação em
inovação;
• Fortalecimento do trabalho em
equipe.

Capacitação em
Tecnologia

Dar continuidade ao
movimento de
geração de ideias
ligadas à inovação,
iniciado na ação
anterior.

• Aplicação de diagnóstico de
Inovação e tecnologia;
• Levantamento de prioridades de
atuação em tecnologia;
• Construção do Canvas dos projetos
individuais selecionados.

EMPRESAS ATENDIDAS
15
PERÍODO

1

INÍCIO: 07/01/2019
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00
2

Fortalecer o setor de Tecnologia da
Informação da região central de
Minas Gerais, atuando com foco na
capacitação gerencial de modo a
gerar aumento da competitividade
do setor e da região.

3

4

O envolvimento e engajamento de
todos os sócios, lideranças e
colaboradores da empresa foi fato
inédito em várias empresas,
promovendo
maior
interrelacionamento e integração entre
eles e relatado como um relevante
legado das ações do PROCOMPI.”
−

•

A produtividade do grupo foi ampliada até o final do projeto,
apresentando aumento médio de 5,3% entre as empresas;

•

Do total de participantes, 60% apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos;

•

Ao final do projeto, 93,3% das empresas participantes haviam
sido capacitadas nos temas de interesse ao projeto.

•

Interação comercial entre empresas: É digno de nota que foi
possível identificar possibilidades de parcerias para alavancar
os negócios das empresas, bem como a possibilidade de
algumas empresas se tornarem clientes de outras;

•

Fortalecimento da estrutura de governança local e presença do
sindicato setorial. A união das entidades para o engajamento
das empresas e o papel de liderança do SINDINFOR com apoio
essencial do escritório local do SEBRAE-MG.

NOME DO DEPOENTE
CARGO DO DEPOENTE

O projeto do Procompi foi
personalizado.
Trocamos
experiências,
os
consultores
foram na nossa empresa entender
qual
o
negócio,
como
funcionamos e todos, sem
exceção,
tiveram
papeis
fundamentais em tomadas de
decisão que tivemos.”
−

Flávia Siqueira
WGC Sistemas

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECIMENTO DO SEGMENTO DO
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS DE MATO GROSSO
ID DO PROJETO: 124

3ª CHAMADA

MATO GROSSO

COMPETITIVIDADE

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios

Workshop:
Gestão de
Processos

Qualificar o
empresário na
identificação de
processos
produtivos críticos
dentro das
empresas bem
como apoiar no
mapeamento dos
processos.

• Apresentação do projeto pelos
gestores FIEMT e Sebrae;
• Validação de ações e
indicadores pelo grupo de 20
empresas participantes;
• Apresentação de visão de
negócio por processos e a
aplicação da gestão de
processos;
• Realização de dinâmica de
mapeamento de processos.

Consultoria:
Gestão de
Processos

Realizar
diagnóstico e
intervenção
individual (na
empresa), onde o
empresário irá
escolher qual
tema será
abordado
(qualidade,
processo e
sustentabilidade).

• Definição de princípios para
orientar decisões empresariais;
• Planejamento estratégico e
acompanhamento de
processos de otimização
contínua;
• Busca de otimização dos
recursos da empresa de forma
consciente.

Realizar
capacitação /
aperfeiçoamento
da mão de obra,
por meio de
consultoria.

• Realização de consultorias no
modelo chão de fábrica;
• Definição e diagnóstico dos
fluxos de produção das
empresas;
• Redução de desperdícios de
matérias primas;
• Melhoria no controle de
processos produtivos.

EMPRESAS ATENDIDAS
20
PERÍODO
INÍCIO: 07/01/2019
FIM: 28/02/2020

1

VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

2

3

Consultoria:
Aperfeiçoamento
Tecnológico de
Produto e
Processo

As empresas puderam se olhar
internamente e evidenciar que
apesar de possuírem muitos anos
de mercado, elas em sua maioria
estão pecando no básico, na
qualidade do produto entregue ao
cliente.”
−

•

A produtividade das empresas participantes foi elevada em
17,6%, superando a meta estabelecida para o indicador em
mais de 70%;

•

O grupo também ampliou seu faturamento, apresentando
aumento médio de 10,5% entre as participantes.

•

A realização dos encontros para encerramento e avaliação do
projeto, foi importante para mostrar a atuação do sindicato e
parceiros para fortalecer o segmento do vestuário, bem como
estimular o associativismo. Esta ação foi realizada
pontualmente nos municípios de Rondonópolis e Cuiabá/MT;

•

Fortalecimento da governança local e, especialmente do
sindicato setorial, o qual desempenhou papel primordial na
prospecção do público alvo.

Nayara Rodrigues Rocha
Analista FIEMT

Participar do Procompi trouxe a
oportunidade de melhorar o perfil
das nossas empresas. O mercado
está cada dia mais competitivo,
principalmente com esse mercado
digital, que ampliou a concorrência
com empresas de fora do estado.
O mercado está cada vez mais
dinâmico e nós precisamos estar
preparados para esses desafios. O
Procompi visou isso, preparar as
empresas e trazer conhecimento.
Outro ponto é que temos ótimas
indústrias
no
interior,
que
precisam de ajuda para aumentar
a produção e a lucratividade. O
sindicato, alinhada com as
instituições executoras Fiemt e
Sebrae veio unir o setor, além de
trazer gestão e capacitação para
as empresas.”
− Cláudio Maluf Vilela
Leide Indústria e Comércio
de Confecções Eireli

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESIGN THINKING EXPRESS NA INDÚSTRIA
DE BEBIDAS
ID DO PROJETO: 125

3ª CHAMADA

PARANÁ

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas

Design Thinking

Sensibilizar os
participantes sobre os
conceitos de inovação
e suas implicações
para o aumento da
competitividade dos
negócios na
atualidade

• Nivelamento de conhecimento entre
os empresários, na questão de
inovação;
• Aprendizado no que diz respeito ao
Design Thinking;
• Fomento e conexão entre as
empresas;
• Fomento à criatividade e empatia.

Ideação

Levantar as
oportunidades de
inovação e co-criação
de novas soluções de
maior valor para o
negócio da empresa.

• Entendimento dos problemas de
cada negócio;
• Construção e levantamento de
dados relacionados a mercado,
cliente, potenciais clientes e
fornecedores;
• Análise do ambiente competitivo;
• Análise do perfil do público;

Consultoria em
Design Thinking,
seleção e priorização
de 03 soluções
criadas por cada
empresa.

• Identificação das oportunidades de
inovação;
• Aplicação de ferramentas de
classificação das prioridades para
tarefas, dores e ganhos como
proposta de valor;
• Planejamento do produto e seu
lançamento;
• Realização de plano de ação;
• Validação das soluções geradas.

Apresentar soluções e
condições de
financiamento para
os empresários.

• Conhecimento por parte dos
empresários das linhas de acesso a
crédito;
• Acessibilidade para todos às
informações sobre linhas de
financiamento e suas condições;
• Esclarecimentos de dúvidas quanto
aos projetos perante às linhas
possíveis para auxiliar a implantação
dos projetos.

EMPRESAS ATENDIDAS
12
PERÍODO

1

INÍCIO: 15/01/2019
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00
2

Desenvolver
capacidade
empresarial
e
gerencial
dos
empresários
das
indústrias,
levando-se em conta que o aumento
da competitividade e a exigência de
agilidade nos serviços buscando
acompanhar a inovação no setor.

3

4

Design Thinking
– Individual –
Seleção e
prototipagem

Núcleo de
Acesso ao
Crédito

A aproximação foi talvez o maior
ganho
neste
projeto,
que
certamente abriu as portas do
Sistema para esse setor. Como
pode-se constatar na visita
realizada à Vinícola Legado, junto
com o Comitê Nacional e o
Sindicato de Bebidas do Paraná.”
−

•

Ao final do projeto, todas as empresas participantes criaram 03
projetos de inovação para captação de recursos em linhas de
crédito;

•

Do total de participantes, 41,7% das empresas apresentaram
inovações ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou
processos até o final do projeto.

•

Liderança da empresa passou a compreender a importância da
Inovação e passou a dedicar tempo a ela;

•

As atividades executadas por meio da consultoria permitiram
que sejam implementadas novas ferramentas, indicadores e
atividades nas empresas com foco para a inovação e olhar para
o mercado;

•

Agora disponibilizam mais tempo, benefícios e incentivos
(financeiros e não financeiros) para a inovação;

•

Estimula-se a observação e a experimentação;

•

Estão aprimorando processos estruturados para geração,
avaliação e aprovação de ideias inovadoras.

Adriane Ivanick
Analista FIEP

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FASHION BOOST | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
DE NEGÓCIOS DE MODA - PARTE II
ID DO PROJETO: 127

3ª CHAMADA

RIO DE JANEIRO

COMPETITIVIDADE

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios

2

Workshop de
Gestão
Estratégica de
Marketing –
Ajorio – Rio de
Janeiro

Desenvolvimento do
Planejamento
Estratégico de
Marketing.

• Reflexões a respeito das boas
práticas de marketing, inovações e
tendências que podem ser aplicadas
em seus negócios;
• Elaboração de registros individuais
de autoanálise sobre atuação da
empresa.

3

Consultoria em
Gestão
Estratégica de
Marketing Sindvest

Desenvolvimento do
Plano Ação para
execução
planejamento
Estratégico de
Marketing.

• Alinhamento dos materiais
desenvolvidos no workshop;
• Orientações e sugestões voltadas às
práticas já adotadas pelas empresas;
• Elaboração de plano de ações para o
Planejamento Estratégico de
Marketing.

4

Consultoria em
Gestão
Estratégica de
Marketing Ajorio

Desenvolvimento do
Plano Ação para
execução
planejamento
Estratégico de
Marketing.

• Alinhamento dos materiais
desenvolvidos no workshop;
• Orientações e sugestões voltadas às
práticas já adotadas pelas empresas;
• Elaboração de plano de ações para o
Planejamento Estratégico de
Marketing.

5

Workshop
de Inspiração e
Criação para o
setor de
Bijuterias e Joias

Capacitar o
empresário com
informações de
design e criação.

• Realização de palestras com
referências do mercado;
• Realização de oficina para
desenvolvimento de produto
inspirados no repertório cultural
material da cidade do Rio de Janeiro.

Workshop
Gestão Mídias
Digitais

Capacitação para
utilização de novas
ferramentas de
mídias digitais.

• Alinhamento conceitual de Branding
Digital;
• Apresentação dos ferramentais para
aplicação e criação de estratégias
mais objetivas para a criação de
posicionamento digital da marca.

PERÍODO
INÍCIO: 02/02/2019
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Promover a competitividade da
indústria de moda da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro e
Nova Friburgo através da melhoria
do canal de vendas, ampliando sua
rede de relacionamento.

• Reflexões a respeito das boas
práticas de marketing, inovações e
tendências que podem ser aplicadas
em seus negócios;
• Elaboração de registros individuais
de autoanálise sobre atuação da
empresa.

1

EMPRESAS ATENDIDAS
17

Desenvolvimento do
Planejamento
Estratégico de
Marketing.

Workshop de
Gestão
Estratégica de
Marketing –
Sindvest – Nova
Friburgo

6

Em tempos de vendas de produtos
por meio de mídias digitais, a
aplicação das ações apresentadas
pelos consultores são de extrema
urgência para que as empresas
participantes do projeto pudessem
alcançar os objetivos propostos.”
−

•

Ao final do projeto, 78,6% das empresas participantes haviam
apresentado inovações ou aperfeiçoamentos em produtos,
serviços ou processos.

•

O projeto propiciou ganhos de visibilidade e notoriedade ao
setor e às empresas participantes;

•

Fortalecimento da governança local. As parcerias com
sindicatos, associações, Sebrae-UF e representação de classe
do encadeamento produtivo foram de grande relevância para o
alcance dos resultados do projeto.

Samantha Vivas
Analista FIRJAN

O projeto contribui bastante com
conteúdo e ideias compartilhadas
nos ajudando no planejamento de
marketing
da
empresa
e
posteriormente na implementação
de ações em redes sociais.”
− Alice Froes
Gellis Lingerie

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

COLAB MODA RIO - PROGRAMA DE
NEGÓCIOS DE MODA
ID DO PROJETO: 128

3ª CHAMADA

RIO DE JANEIRO

COMPETITIVIDADE

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
EMPRESAS ATENDIDAS
16

1

Workshop de
Gestão
Financeira

Capacitação na
implantação de
procedimentos de
controles financeiros.

• Preparação das empresas através de
nivelamento de conceitos e
alinhamento de expectativas;
• Apresentação das principais
ferramentas de controle financeiro e
de indicadores de resultados.

2

Workshop de
Ferramentaria
para Gestão
Estratégica e de
Negócios

Nivelar o
conhecimento das
empresas nas
ferramentas de
gestão.

• Conhecimento de ferramentas:
Canvas, SWOT e Mapa estratégico;
• Alinhamento conceitual de Branding
com visão sob ponto de vista do
negócio.

3

Workshop de
Gestão em
Branding

Imersão em
conceitos,
modelagem de
posicionamento e
construção do mapa
de ações para o
negócio.

• Aprimoramento das ações de
posicionamento estratégico;
• Alinhamento conceitual de Branding
com visão sob ponto de vista do
negócio.

4

Consultoria de
Gestão
Financeira

Organizar suas
finanças, escolher as
melhores estratégias
de investimento e
mudar hábitos.

• Aprimoramento na gestão financeira;
• Melhoria no planejamento
administrativo financeiro;
• Melhorias de práticas de gestão
financeira.

5

Consultoria em
Gestão
Estratégica de
Negócios

Atuar de forma
individual junto as
empresas do projeto
para alcançar as
metas.

• Construção de mapa de ação
estratégica através do Trello;
• Melhoria na gestão estratégica do
negócio
• Treinamento em metodologias ágeis.

6

Consultoria de
Gestão em
Branding

Acompanhamento e
suporte na
construção do
branding da marca.

• Melhoria na elaboração do
Calendário de Planejamento anual;
• Avaliação da matriz SWOT para o
planejamento de ações;
• Construção de mapa de ações.

7

Palestra de
varejo

Apresentação dos
novos métodos de
fazer varejo

• Conscientização da importância de
utilização das ferramentas de gestão
e mídias digitais para acesso a
novos mercados.

PERÍODO
INÍCIO: 07/01/2019
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

Promover a competitividade da
indústria de moda da Região
Metropolitana, Região Serrana e
Leste Fluminense através da
melhoria do canal de vendas,
ampliando
sua
rede
de
relacionamento.

Um dos principais fatores que
contribuíram ao sucesso do
projeto
foi
trabalhar
com
profissionais que tenha vivência
na
área.
Para
Moda
é
imprescindível pois trata-se de um
mercado com características
muito especificas.”
−

•

Todo o grupo apresentou inovações ou aperfeiçoamentos em
produtos, serviços ou processos até o final do projeto.

•

meio do Procompi houve uma adesão de 26,6% de empresas
participantes aos sindicatos locais, que fez com que essas
empresas associadas e aderentes ao projeto participasse do
Vest Rio, maior feira de negócios de Moda do Rio de Janeiro;

•

Como resultado das ações de consultoria, as empresas foram
avaliadas quanto ao aproveitamento/rendimento/preparação
nos temas abordados, alcançando as seguintes notas médias:
Gestão Estratégica de Negócio: 9,47, Gestão Financeira: 9,53 e
Gestão de branding: 9,47;

•

O projeto propiciou ganhos de visibilidade e notoriedade ao
setor e às empresas participantes do projeto.

Samantha Vivas
Analista FIRJAN

Me senti muito bem amparada por
toda equipe que nos foi disponível
de forma gratuita.
Os profissionais que conhecemos
são de uma competência absurda
e eu nunca havia tido contato com
pessoas tão capacitadas.
Aprendi
muito
e
estou
empregando
diariamente
na
minha
empresa
todo
conhecimento
passado,
em
especial na parte de gestão e
estratégia.
Posso dizer que tive 100% de
aproveitamento em tudo que me
foi passado e sinto que minha
empresa Ana Zulma Joias, mesmo
que ainda deficiente em pessoas
para administrar departamentos,
(eu administro sozinha por falta de
capital para contratações) está
bem respaldada em muitos
quesitos.”
− Ana Zulma
Ana Zulma Joias

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DO SETOR
FACCIONISTA DO SERIDÓ POTIGUAR
ID DO PROJETO: 129

3ª CHAMADA

RIO GRANDE DO NORTE

DINAMIZA

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
EMPRESAS ATENDIDAS

Consultoria de
Acesso ao
Mercado:
Produto
Potiguar

a) Diagnóstico de
potencial
mercadológico das
empresas
participantes; (b)
Implantação de
Inteligência de
Mercado; (c)
Prospecção
comercial
individualizada; (d)
Aproximação
comercial entre o
setor faccionista e
compradores
externos.

• Execução de diagnóstico
mercadológico;
• Implantação de inteligência de
mercado;
• Produção de 1.000 fodlers com
informações sobre o polo;
• Abertura de mercado ao
mercado do Brás e Bom Retiro
em São Paulo;
• Realização de parceria
comercial com a CDL e com
grupo de grandes compradores
nacionais.

Produção de
Vídeo
Documental

Promover e
fortalecer as
empresas
participantes do
projeto
Desenvolvimento
do Setor
Faccionista do
Seridó Potiguar,
situadas em um
dos maiores polos
de confecções do
Nordeste.

• Produção de vídeo documental
de 3’28 apresentando o polo de
Oficinas de Costura do Seridó
Potiguar, seus produtos, sua
capacidade produtiva, bem com
as vantagens competitivas de se
comprar no RN.

20
PERÍODO
INÍCIO: 02/01/2019
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO

1

R$ 150.000,00

Fortalecer a competitividade e a
sustentabilidade das micro e
pequenas indústrias do faccionista
do Seridó Potiguar, realizando ações
coletivas
que
enalteçam
os
diferenciais do setor, fortalecendo o
posicionamento mercadológico dos
produtores locais.
2

O projeto pôde ampliar de modo
consistente a percepção de
mercado dos empresários de
confecções do Seridó, que ao fim
do projeto já discutiam sobre
implantar uma cooperativa de
corte no estado para dividir custos
e investimentos e permitir o
avanço comercial das empresas.”
−

Luís Felipe de Castro
Gestor do Projeto

Muito importante o projeto
Procompi pois abriu as portas para
conhecermos outros mercados e
outras realidades de comercio fora
do estado do RN.”
−

•

O faturamento do grupo foi elevado em 11,6% até o final do
projeto;

•

As empresas participantes apresentaram expressivo
crescimento em seus volumes de negócios gerados, com
aumento médio de 101%;

•

Ao final do projeto, 67% das empresas apresentaram inovações
ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos.

•

A partir das devolutivas do diagnóstico mercadológico, foram
identificadas ações não contempladas no projeto que poderiam
ser realizadas individualmente, com cada empresa, a fim de
ampliar o potencial mercadológico e trazer diferencial no
mercado. Elencaram-se algumas ações prioritárias e
necessárias para o bom resultado da consultoria de acesso à
novos mercados e uma delas é a consultoria de identidade
visual, contemplando a criação ou redefinição de logomarca,
naming, manual de aplicação, criação de arte para folder,
papelaria e fardamento;

•

Das 20 empresas participantes do projeto, 11 realizaram a
consultoria, a qual é subsidiada por recursos do programa
Sebraetec e finalizaram o projeto com a identidade visual
renovada;

•

Outras recomendações, com menor alcance (por conta do
maior investimento), também foram adotadas por algumas
empresas: consultoria em mapeamento e melhoria de
processos, pesquisa de mercado e estruturação de
departamento comercial.

Sérgio Paulo de Azevedo
Danjan Confecções LTDA

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO DA
INDÚSTRIA DA CERÂMICA
VERMELHA

ID DO PROJETO: 130

3ª CHAMADA

RIO GRANDE DO SUL

COMPETITIVIDADE

SETOR
Cerâmica
Mapear processos
administrativos,
financeiros e
analisar estruturas
comerciais das
empresas
individualmente.

• Otimização de valores e
processos na área financeira e
administrativa;
• Busca individual e dificuldades;
• Definição de planos para lidar
com o ambiente administrativo e
comercial da empresa.

Consultoria
Financeira

Analisar e sugerir
melhorias na
planilha de custos
das empresas.

• Revisão da planilha de custos
fixos e variáveis.
• Melhoria na implementação de
planilhas no controle financeiro;
• Adoção de planilhas digitais no
ambiente de trabalho,
abandonando métodos antigos e
ultrapassados.

Capacitações

Informar aos
participantes novas
tecnologias e
opções para
logística
empresarial e
comunicação junto
aos clientes.

• Otimização de processos na
área comercial com sugestão de
implantação de indicadores;
• Tecnologias implantadas no
segmento, trazendo inovação na
área de comunicação junto ao
cliente.

Analisar e sugerir
melhorias no plano
de MKT das
empresas
individualmente.

• Workshop com debate dos
aspectos relevantes para a
blindagem patrimonial;
• Apresentação de cases;
• Percepção da relevância de
ações focadas no aumento do
número de clientes, de como
pode se ouvir e ser ouvido e
assim aumentar as vendas e sua
fatia no mercado.

EMPRESAS ATENDIDAS
17
PERÍODO

1

INÍCIO: 02/01/2019
FIM: 28/02/2020

Consultoria
Administrativa,
Financeira e
Comercial

VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00
2

Melhorar
e
aprimorar
as
competências das empresas nas
áreas de produção, finanças,
marketing e logística, com o intuito
de aumentar a competitividade da
indústria de cerâmica vermelha e
ampliar
seu
market
share,
fortalecendo assim a cadeia da
construção civil.

3

4

Consultoria
plano de MKT

O projeto se destacou pelo modelo
das 3 consultorias ao mesmo
tempo, o que coloca a empresa
potencialmente em outro patamar,
consolidando
conceitos
e
elevando a outro nível o mindset
dos empresários.”
−

O grupo ampliou sua lucratividade, com resultado médio de
aumento de 10,7% entre as empresas do projeto;

•

As empresas participantes se tornaram mais produtivas,
apresentando aumento médio de 16,7% em suas
produtividades até o final do projeto, resultado mais de 60%
superior à meta estabelecida para o indicador.

•

85% não possuem controles formais, ou possuem controles
que precisam de melhorias e adequações para atendimento as
obrigações acessórias. Resultado alcançado: Rotina de
controle de caixa e banco em Excel; Organização de
documentos para envio à contabilidade; Rotina para inserção
de dados em sistemas, para empresas que possuíam sistemas
subutilizados;

•

Quase a totalidade das empresas não apurava custo,
montando seus preços a partir do preço praticado pelo
mercado. Resultado alcançado: Entregue planilha de formação
de preço de venda e análise de margem de lucro; Foi ensinado
aos empresários a utilizar a planilha;

•

70% das empresas não realizavam vendas ativas; 80% não
visitavam regularmente os clientes; 60% raramente visitavam
os clientes; 80% não tinham uma curva ABC de seus clientes;
90% não faziam pesquisa de satisfação com seus clientes.
Resultado alcançado: Foi disponibilizado às empresas: três
autodiagnósticos, um modelo de plano de ação e um plano de
vendas, o qual foi integralmente preenchido durante as
consultorias individuais.

Thais Morsch
Analista FIERGS

Nós
da
cerâmica
roque
parabenizamos a iniciativa do
SINDICER/RS no desenvolvimento
do projeto PROCOMPI 2019 e
podemos afirmar que foi de
grande valia nossa participação,
pois foram trazidos assuntos bem
atuais
e
que
deparamos
diariamente na rotina da indústria
cerâmica. O conhecimento e
envolvimento dos consultores e
dos workshops foram fantásticos
e extremamente didáticos. Com
certeza foi muito bem empregado
e colocamos boa parte do
aprendizado em prática.”
−

•

Salete Freiberger
Cerâmica Roque

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DAS INDÚSTRIA DO SETOR
ELETROMETALMECÂNICO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
ID DO PROJETO: 131

3ª CHAMADA

SANTA CATARINA

COMPETITIVIDADE

SETOR
Metalmecânico

Consultoria em
Gestão do
Processo
Produtivo

Realizar
capacitações e
consultorias em
processo produtivo,
qualidade, controle
e redução dos
desperdícios.

• Cada empresa teve um enfoque
de trabalho diferente;
• A empresa que mais se
destacou no projeto, trabalhou a
ferramenta em uma linha de
produção e obteve resultados
mais significativos, reduzindo
em 20 min o tempo de produção
de uma peça.
• A maioria das empresas teve
enfoque em ferramentas do 5S
como limpeza de layout,
identificação e organização.

Capacitação
em Gestão do
Processo
Produtivo

Realizar
consultorias e
capacitações em
processo produtivo,
qualidade, controle
e redução dos
desperdícios.

• Foram realizados 3 encontros
em grupo com as empresas;
• Nos encontros eram trabalhados
os conceitos introdutórios de
Kaizen/Lean como desperdício e
lead time.

Workshop de
inovação

Desenvolver o
potencial de
inovação dos
pequenos negócios
atendidos, através
de ações coletivas:
oficinas, clínicas
tecnológicas e
cursos.

• Compreensão sobre inovação e
troca de experiência entre os
empresários presentes;
• Apresentação de conceitos de
inovação, como inovação aberta,
e feitos exercícios práticos para
aprofundar e entender melhor os
conceitos.

EMPRESAS ATENDIDAS
15
PERÍODO
INÍCIO: 07/01/2019
FIM: 28/02/2020

1

VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00

Melhorar o desempenho das
indústrias eletrometalmecânica da
região serrana catarinense a partir
da implementação de ferramentas
que elevem os indicadores de
produtividade e competividade dos
pequenos negócios, aprimorando
sua capacidade de gestão por meio
de capacitações e consultorias.

2

3

Um ponto importante trabalhado
nas consultorias era que os
colaboradores das empresas
eram envolvidos, proporcionando
um sentimento de pertencimento
e auxiliando os empresários a
aplicarem
as
mudanças
necessárias devido a adesão dos
funcionários ao programa.”
−

•

A produtividade do grupo foi ampliada, apresentando aumento
médio de 17% entre as empresas;

•

Todas as empresas participantes apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos até o
final do projeto;

•

O grupo conseguiu ainda elevar seu faturamento bruto,
alcançando aumento de 11% até o final do projeto.

•

Fortalecimento da união entre as empresas que participam do
projeto, propiciando ainda mais iteração e troca de experiência
entre elas;

•

Fortalecimento da governança local. O Sindicato desempenha
um papel fundamental na execução e gestão do projeto. Além
de ser um importante ator local, eles auxiliam em manter as
empresas engajadas no projeto e mais participativas.

Frank Nicodem
Analista FIESC

Valeu muito participar. Nós
aplicamos bem o Lean, tivemos
ganho de tempo, de produção,
melhoria de layout. Foi muito
interessante e o desafio agora é
replicar o mesmo conceito nos
outros setores da empresa. Eu
recomendo
essa
ferramenta
também para indústrias de outros
setores.”
− Regina Theis
Rioar Automação Industrial

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DA
ALIMENTAÇÃO DO TOCANTINS
ID DO PROJETO: 132

3ª CHAMADA

TOCANTINS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas
EMPRESAS ATENDIDAS
19

1

Estruturação da
governança local

Fortalecer a
articulação local
com a contribuição
do sindicato para
obter engajamento
dos empresários.

• Maior engajamento do sindicato
junto as empresas participantes,
fortalecendo o associativismo na
região.

Capacitação
Gerencial e
Técnica

Nivelar
conhecimento em
gestão financeira,
empresarial e da
inovação.

• Alinhamento de Conceitos em
gestão empresarial e financeira;
• Workshop empresarial com foco em
resultados;
• Cerimônia de encerramento com
apresentação de resultados.

Consultoria
Gerencial e
Técnica

Prestar consultoria
nas indústrias com
foco em gestão
financeira,
empresarial e da
inovação.

• Planejamento estratégico
totalmente estruturado;
• Maior aplicação de controle
financeiro total;
• Maior controle diário parcial/total da
produção e desperdício.

Encontros
temáticos

Fortalecer interação
e a troca de
experiências entre
as empresas.

• Palestra sobre os desafios e
tendências ligados à inovação;
• Reconhecimento da necessidade de
produtos mais naturais e saudáveis;
• Vantagem dos pequenos negócios
em proporcionar produtos que
remetam ao aconchego familiar.

Linhas de Crédito

Realizar eventos em
parceria com o
Núcleo de Acesso
ao Crédito - NAC
Estadual.

• Realização do feirão do crédito,
evento em parceria com o NAC/TO;
• Oferta exclusivas de linhas de
crédito para o segmento;
• Orientações sobre linhas de crédito.

Internacionalização

Preparar as
indústrias segmento
de alimentos para
internacionalização.

• 10 empresas aceitaram receber
atendimento pelo Centro
Internacional de Negócios;
• Participação no programa Rota
Global.

PERÍODO
INÍCIO: 07/01/2019
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO

2

R$ 150.000,00

3

Desenvolver
a
capacitação
empresarial, com foco na formação
do empresário, de forma que
possam ser estimuladas para a
produtividade da indústria. As
empresas serão de diferentes
portes, e nas consultorias e
treinamentos serão abordados
temas, como gestão financeira e
empresarial.

4

5

6

Esse atendimento personalizado
trouxe grande satisfação por parte
dos empresários, que no momento
do evento de apresentação de
resultados fizeram questão de
ressaltar os benefícios que o
projeto proporcionou as suas
empresas.”
−

As empresas participantes elevaram suas produtividades,
fechando o projeto com aumento médio de 17% para este
indicador;

•

A lucratividade do grupo também cresceu, alcançando o
resultado de elevação média de 11% entre as empresas.

•

Foi realizado o Feirão do crédito, em parceria com o NAC, que
ofertou condições especiais para o seguimento de Alimentos e
Bebidas, e as empresas tiveram a oportunidade de iniciar
negociações dentro do evento;

•

Uma das empresas participantes do PROCOMPI venceu o
Prêmio FIETO de Inovação, realizada em outubro de 2019, pelas
ferramentas de gestão aplicadas a sua empresa, com apoio da
consultoria.

Andressa Ibiapina
Gestora do Projeto

O programa mostrou não só aonde
queremos chegar, mas o caminho
a seguir para chegar lá. Aumento
do faturamento, implantação de
projeto visual, reestruturação do
marketing e padronização dos
processos foram alguns dos
benefícios que tivemos.”
−

•

Guilherme de Paula
Cerrados+

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

FORTALECIMENTO DA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
DA REGIÃO CENTRAL DO TOCANTINS
ID DO PROJETO: 133

3ª CHAMADA

TOCANTINS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Reparação de Veículos
EMPRESAS ATENDIDAS
19

1

Estruturação da
governança local

2

Cursos
Profissionalizantes

3

Gestão da
Produção

PERÍODO
INÍCIO: 07/01/2019
FIM: 18/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 150.000,00

O projeto visa fortalecer o segmento
de reparação automotiva em
Palmas, por meio de capacitações,
consultorias
em
organização,
gestão e tecnologias, objetivando
ambiente
organizado,
equipe
capacitada e comprometida com os
resultados, atendimento mais ágil e
eficiente
e
indústria
mais
competitiva.

Fortalecer a
articulação local com
a contribuição do
sindicato para obter
engajamento dos
empresários.
nivelamento de
conhecimento em
gestão e qualidade
como será proposto
no plano de ação.
Aplicação de
ferramentas de Lean
Manufacturing nas
empresas.
Otimizar o
atendimento e
relacionamento com
o cliente e aplicação
de ferramentas.
Minimizar os
transtornos
causados pela
ausência da
formalização de
autorização do
serviço pelos
clientes.

4

Gestão de Oficinas

5

Consultoria jurídica

6

Encontro com
Líderes
Empresariais
Femininas

Fortalecer interação
e a troca de
experiências entre as
empresas.

7

Encontros
temáticos

Fortalecer interação
e a troca de
experiências entre as
empresas.

Feirão do Crédito

Aproximar a
empresa dos bancos
e ofertar linhas de
créditos especiais
para o setor.

8

• Maior engajamento do sindicato,
fortalecendo o associativismo na
região;
• Aumento da confiabilidade do
empresário junto ao SINDICATO e
aumento das associações.
• Realização de dois cursos: (i)
Sistemas de sinalização, iluminação,
carga e partida; e (ii) Injeção
eletrônica: diesel e ciclo Otto.
• Redução de desperdícios de mão de
obra, peças e estoque
• Melhor tempo de entrega do serviço.
• Foco em gerenciamento de estoque
(compra e venda), treinamento de
equipe, atendimento ao cliente;
• Apresentação de plataformas de
gerenciamento.

• Desenvolvimento de um contrato
para ser usado, no ato de entrada do
carro na oficina.

• 23 mulheres participaram do
encontro;
• Discussão de temas como gestão
feminina em ambientes masculinos
e empoderamento feminino.
• Palestra sobre enquadramento de
porte da empresa, legalização e
vínculo trabalhista;
• Esclarecimento e busca de soluções
sobre os gargalos do grupo.
• Orientações sobre linhas de créditos
e quais bancos são mais vantajosos
adequado a sua necessidade;
• Negociações junto as instituições
financeiras.

A sensibilização prévia das
empresas, para a construção do
projeto em conjunto, motivou o
grupo a abraçar as sugestões da
consultoria.”
−

Andressa Ibiapina
Gestora do Projeto

Tudo
melhorou
depois
da
capacitação. Sem ela não é
possível funcionar. Profissional
treinado para executar o seu
serviço e atender bem o cliente é
fundamental
em
qualquer
empresa.”

•

O grupo alcançou expressivo aumento de sua produtividade,
fechando o projeto com resultado médio de crescimento de
75,6% de produtividade entre empresas;

•

O tempo médio, medido em dias entre a solicitação e a entrega
do serviço, foi reduzido em 18%, superando a meta inicialmente
estabelecida para o indicador.

•

Aumento de 25,59% no faturamento médio das empresas;

•

Conseguimos capacitar cerca de 30% do corpo de
colaboradores das empresas com cursos profissionalizantes
oferecidos pelo projeto;

•

Após o feirão do crédito, algumas empresas deram
encaminhamento as negociações com os bancos e, pelo
menos, uma empresa conseguiu crédito para capital de giro.

− Ivo César
Reifica bandeirantes

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE
BONELARIA DO SERIDÓ PÓTIGUAR
ID DO PROJETO: 134

3ª CHAMADA

RIO GRANDE DO NORTE

DINAMIZA

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
EMPRESAS ATENDIDAS
15
PERÍODO
INÍCIO: 01/11/2018
FIM: 28/02/2020

1

Consultoria de
Acesso ao
Mercado:
Produto
Potiguar

Execução de
consultoria
especializada em
mercado.

Oficina de
inovação e
criatividade: o
repensar da
indústria de
confecção e
bonelaria

Realizar oficina que
despertem nos
empresários novas
formas de repensar
na indústria e
formas de trazer
mais diferencial,
com novos
produtos e
mercados na área
têxtil, e onde a
empresa pode
prosperar.

• Realização de aulas expositivas;
• Mediação de conteúdo de
criatividade e inovação;
• Demonstração de ferramentas
digitais;
• Brainstorming com os
participantes para levantar ideias
de como inovar;
• Demonstração de ferramentas e
tendências para inovação.

Produção de
Vídeo
Documental

Produzir vídeo
documental com
vistas a promover e
fortalecer as
empresas
participantes do
projeto.

• Produção de vídeo documental
de 4’25 apresentando o polo de
bonelaria do Seridó Potiguar,
seus produtos, sua capacidade
produtiva, bem com as
vantagens competitivas de se
comprar no RN.

VALOR EXECUTADO
R$ 100.000,00

Fortalecer a competitividade e a
sustentabilidade das micro e
pequenas indústrias do setor de
bonelaria do Seridó Potiguar,
realizando ações coletivas que
enalteçam os diferenciais do setor,
fortalecendo o posicionamento
mercadológico dos produtores
locais.

2

3

• Diagnóstico mercadológico;
• Implantação de inteligência de
mercado;
• Produção de 1.000 folders com
informações sobre o polo e
produtos das empresas locais
• Prospecção comercial em feiras
e eventos em que o setor
participa;
• Prospecção comercial em Polo
de Apucarana/PR; Brás; Bom
Retiro.

Percebe-se que o projeto retrata
bem a realidade do setor que tem
um grande potencial produtivo (2º
maior polo boneleiro do país),
produtos considerados de ótima
qualidade, porém, dependentes de
atravessadores, que compram os
bonés a preços baixíssimos e
revendem ao preço que querem.”
−

Luís Felipe de Castro
Gestor do Projeto

“A apoio ofertado por projetos
como o PROCOMPI têm sido
fundamentais para ampliar os
horizontes da indústria de bonés
no nosso estado”.

−

•

Ao final do projeto, as empresas apresentaram aumento médio
de 52% no número de novos clientes, resultado mais de 5 vezes
superior à meta inicial;

•

O grupo ampliou seu faturamento em 3,8% até o final do
projeto;

•

O volume de desperdício entre as empresas também foi, com
resultado mensurado de diminuição média de 17,1%.

•

A partir das devolutivas do diagnóstico mercadológico, foram
identificadas ações não contempladas no projeto que poderiam
ser realizadas individualmente, com cada empresa, a fim de
ampliar o potencial mercadológico e trazer diferencial no
mercado. Elencaram-se algumas ações prioritárias e
necessárias para o bom resultado da consultoria de acesso à
novos mercados e uma delas é a consultoria de identidade
visual, contemplando a criação ou redefinição de logomarca,
naming, manual de aplicação, criação de arte para folder,
papelaria e fardamento;

•

Das 15 empresas participantes do projeto, 07 realizaram a
consultoria de identidade visual, a qual é subsidiada por
recursos do programa Sebraetec e finalizaram o projeto com o
Manual de Identidade Visual renovado;

•

Outras recomendações, com menor alcance (por conta do
maior investimento), também foram adotadas por algumas
empresas: consultoria em gestão financeira, estruturação de
departamento comercial e criação de site para vendas online.

Jaedson Dantas
Cia do Boné

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL PARA A
CADEIA DO CACAU NO SUL DA BAHIA
ID DO PROJETO: 135

3ª CHAMADA

BAHIA

DINAMIZA

SETOR
Alimentos e Bebidas

Rodada de
Negócios

Fomentar o
entrelaçamento de
grandes compras
com seus potenciais
fornecedores efetivos.

•
•
•
•

Workshop
Canvas

Orientar os gestores
participantes a
atuarem com uma
ferramenta prática e
objetiva para
desenvolver negócios
viáveis.

• Provocação a uma gestão mais
inovadora;
• Ampliação de portfólio de produtos;
• Despertar para a necessidade de
visualizar inicialmente a proposta de
valor de seus produtos.

3

Workshop
Design Thinking

Conhecimento de
como atuar de
maneira articulada na
concepção de novos
produtos para seu
portfólio.

• Apresentação da metodologia JOIN;
• Alinhamento de conhecimentos em
design thinking;
• Percepção da importância de
sempre ter um olhar de fora para
dentro da empresa.

4

Workshop
Gestão de
Projetos

Orientar de maneira
sistemática e
organizada, na gestão
de projetos em sua
empresa.

• Concepção de novos produtos para
seu portfólio e ações inovadoras;
• Percepção da relevância de planejar
um orçamento, escopo e
cronograma para execução de
projetos.

5

Workshop
Metodologias
Ágeis

Fornecer aos
gestores um conjunto
de ferramentas que
os apoiassem na
gestão do negócio.

• Orientações sobre um conjunto de
práticas eficazes que permitiriam
uma entrega rápida e de alta
qualidade do produto.

Partida JOIN

Aplicação da
ferramenta “Partida
JOIN” a fim de
solucionar possíveis
gargalos que
impedem a empresa
inovar.

• Empresários provocados a pensar de
maneira inovadora;
• Reflexão crítica sobre o negócio e
também outros colaboradores.

EMPRESAS ATENDIDAS
15

1

PERÍODO
INÍCIO: 01/02/2019
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO

2

R$ 150.000,00

Oferecer ferramentas de apoio a
gestão e a inovação a micro e
pequenas
indústrias
que
compunham o setor cacaueiro de
Ilhéus, de maneira a aumentar a
competitividade e modernizar os
seus processos de gestão, visando
torná-las mais agressivas no
mercado nacional e internacional.

6

8 grandes compradoras
34 fornecedoras
152 rodadas de negócios
Expectativa de geração de negócios
de cerca de R$ 4.300.000,00.

O projeto teve um excelente
resultado na melhoria dos
processos internos de gestão,
bem como ideação de novos
produtos, processos, serviços e
outros fatores relevantes para o
negócio.”
−

•

Ao final do projeto, as empresas participantes ampliaram o
volume de negócios gerados em 7,3%, em média;

•

Do total de participantes, 86,7% das empresas apresentaram
inovações em produtos, serviços ou processos até o final do
projeto.

•

Cerca de 90% das empresas que integraram o grupo
participaram do PEIEX, projeto de apoio a internacionalização
da APEX Brasil. Levando em consideração que esse setor tem
um amplo mercado externo, envolve-los em ação de
exportação ou, pelo menos, dar uma noção inicial de atuação
no mercado externo, contribui para o desenvolvimento de seus
negócios;

•

A ação casada com o SEBRAE permitiu que demandas
identificadas durante a aplicação do JOIN que não eram
contempladas no projeto fossem atendidas pelo SEBRAE, o que
permitiu uma ampliação de atendimento e ganhos para as
empresas participantes.

Fernanda Moreira Pinto
Analista IEL/BA

Gostaria de agradecer ao IEL pela
oportunidade dessa consultoria
que foi de grande valia pra gente.
Nós que estamos no início da
nossa carreira de produção de
chocolates, com muitas ideias,
muitas inspirações e a gente
percebeu que com a consultoria a
gente já tinha todas as peças do
quebra cabeça e só faltava alguém
que nos ajudasse a encaixar e hoje
a gente já tem o nosso quebra
cabeças todo montado e a gente já
sabe realmente onde a gente quer
chegar e já mapeamos tudo que a
gente precisa fazer pra chegar
onde a gente quer.”
− Leilane Benevides
Chocolates Benevides

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROCOMPI LEAN SETOR DA MODA
ID DO PROJETO: 136

4ª CHAMADA

GOIÁS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
EMPRESAS ATENDIDAS
5
PERÍODO
INÍCIO: 01/12/2019
FIM: 28/02/2020

1

Workshop Lean
Manufacturing

Sensibilização dos
empresários e suas
equipes para
metodologia que será
desenvolvida na
empresa.

• Alinhamento do termo e Metodologia
Lean Manufacturing;
• Participação dos principais
colaboradores ligados à área de
Produtividade da empresa;
• Identificação inicial dos principais
gargalos já existentes.

• Aplicação de ferramentas de
Trabalho Padronizado;
• Aperfeiçoamento de mão de obra;
• Redução de desperdícios;
• Criação de fluxos contínuos nas
atividades;
• Aplicação de mapas de fluxos de
valor (MFV);
• Implementação do Procedimento
Operacional padronizado.

• Mapeamento de áreas, atividades,
processos, ferramentas utilizadas e
características das equipes;
• Identificação de possíveis inovações
em produtos, processos, marketing e
modelo de negócio;
• Implementação de planos de ação
com objetivos de inovação.

VALOR EXECUTADO
R$ 25.000,00

Estruturar e organizar de maneira
sistemática o processo com o
objetivo de aumentar a eficiência
nos
processos
produtivos.
Utilizando a metodologia de Gestão
Integrada da Inovação por meio de
ferramentas ágeis e customizada
para identificar problemas, levantar
soluções e experimentar rápido.
Otimizando
os
processos
operacionais e inovação no modelo
de negócio.

2

Consultoria in
loco em Lean
Manufacturing

Preparação na
adoção de ferramenta
lean manufacturing
por meio de
mapeamento e
padronização de uma
linha de produtos.

3

Consultorias
Coletivas em
processos de
Gestão da
Inovação

Estruturar e organizar
de maneira
sistemática o
processo de Gestão
Integrada da Inovação
por meio de
ferramentas ágeis.

Projetos como o Procompi
auxiliam as empresas brasileiras a
pensarem em médio e longo
prazo, deixando de ser empresas
imediatistas
e
que
atuam
diariamente
‘apagando
os
incêndios’.”
−

•

Ao final do projeto, as empresas participantes apresentaram
redução de 0,11% no custo de produção médio verificado;

•

Todas as empresas participantes apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos,
apresentando uma média de 4,8 itens novos ou aperfeiçoados
por empresa.

•

Duas empresas participantes escreveram projetos para
participação em editais de subvenção;

•

90% das empresas irão ultrapassar os indicadores de novos
produtos;

•

20% das empresas participantes irão continuar com os
atendimentos da consultoria em Gestão da Inovação do IEL;

•

50% das empresas tem a intenção de contratar os serviços do
Senai em uma outra oportunidade.

Vilma Aparecida Domingos
Gestora do Projeto

O Procompi nos ajudou a enxergar
a importância de ter processos
mais organizados. A nossa
empresa peca muito na falta de
gestão e a consultoria foi ideal
para que isso acontecesse.”
−

Ana Paula Martins
LA Modelagem

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROCOMPI IMPLANTAÇÃO LEAN MANUFACTURING
SETOR REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
ID DO PROJETO: 137

4ª CHAMADA

GOIÁS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Reparação de Veículos
EMPRESAS ATENDIDAS
Consultoria
desperdício

Avaliação do
processo produtivo
aplicação de técnicas
de cronoanálise para
reduzir perdas com
retrabalho.

• 100% tem entendimento sobre a
importância no controle dos
processos produtivos.

Consultoria
Sequência de
montagem

Avaliação do
processo produtivo,
mapeamento dos
processos,
adequação dos
processos conforme
normas da ABNT.

• 100% Realizam manutenção dos
equipamentos, porém de maneira
informal.

Consultoria
Balanceamento
dos processos

Revisão da
Infraestrutura; Espaço
Físico; Ferramental
Mínimo (Calibrado);
Segurança;
Organização.

• 20% das empresas fazem
mapeamento dos processos
controle de estoques.

Análise e melhoria da
disponibilidade (plano
de Manutenção), MRP
I e MRPII.

• 50% das empresas fazem plano de
manutenção de máquinas e
equipamentos;
• As empresas mostraram-se
mobilizadas na adequação das não
conformidades diagnosticadas e
atingiram a meta.

5
PERÍODO

1

INÍCIO: 02/12/2019
FIM: 20/03/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 25.000,00
2

Implantar lean ao longo de uma linha
de produtiva, com treinamentos,
detecção de desperdícios, seleção e
aplicação
de
ferramentas,
levantamento de indicadores e
monitoramento das ações para
fatores críticos a qualidade e fatores
críticos ao processo.

3

4

Consultoria
Kaizen e Kaban

Nenhuma
das
empresas
participantes, controlavam seus
indicadores de produtividade e de
custo operacional, sendo uma
novidade
para
todos
que
passaram a mensurar e a
acompanhar os dados com
frequência.”
−

•

As empresas participantes apresentaram crescimento médio
de 4,2% em suas produtividades;

•

Conseguiram reduzir seus custos de produção em 11,5%,
superando em mais de 100% a meta inicial para o indicador;

•

Todas as participantes apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos até o
final do projeto.

•

Fortalecimento da governança local e associativismo. Com o
trabalho realizado, 15 empresas aderiram ao sindicato
SINDIREPA.

Vilma Aparecida Domingos
Gestora do Projeto

“Com a consultoria do Procompi,
conseguimos melhorias contínuas
nos
processos
produtivos.
Diminuímos os custos em 5%,
implementação de prática de
gestão sustentável, melhoramos
nossa
competitividade
e
apresentamos
resultados
positivos, com aumento da nossa
lucratividade de 4%. Recomendo a
todos
os
empresários
a
consultoria do PROCOMPI. Fiquei
muito feliz em ver vocês se
preocupando com os empresários
do interior de Goiás.”
−

Frank Cruzeiro de Oliveira
Frank Cruzeiro de Oliveira
ME

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

APL DA INDUSTRIA DE CACHAÇA DE
ALAMBIQUE DA PARAÍBA
ID DO PROJETO: 138

4ª CHAMADA

PARAÍBA

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas
EMPRESAS ATENDIDAS
Capacitação
para
apresentação
da
metodologia

Curso instrutivo
com o intuito de
apresentar aos
participantes a
metodologia.

• Aumentou o interesse dos
participantes na implantação da
nova metodologia a ser
implantada;
• Facilitação da implementação
da metodologia.

2

Aplicação do
diagnóstico da
situação atual

Identificar juntos
as empresas
participantes o
estado atual na
inicialização do
projeto visando
conhecer seus
gaps.

• Possibilitou enxergar possíveis
pontos de melhorias e os pontos
fortes da empresa;
• Visualização na prática de
possíveis gargalos existentes no
processo produtivo.

3

Consultoria de
implantação
da
metodologia

Implementar novo
modelo de
estrutura do lean
manufacturing.

• Implantação do mapeamento de
fluxo de valores;
• Correção de procedimentos fora
do padrão e que ocasionava
perda de produtividade;
• Ganhos de rentabilidade.

4

Apresentação
dos resultados
obtidos

Fazer um resumo
do trabalho
desenvolvido.

• Importante momento no qual foi
apresentado os resultados do
mapeamento de valor e seus
respectivos benefícios.

5
PERÍODO

1

INÍCIO: 01/12/2019
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 25.000,00

Otimização e a Integração do
sistema de manufatura, integrando
todas as partes do sistema,
buscando sempre a otimização
como um todo.

O projeto se destacou na área
logística,
com
grandes
probabilidades de redução de
custo
pela
otimização
do
descarrego, com aumento da
produtividade, com isso mitigando
a possibilidade de perda de
matéria prima.”
−

O grupo apresentou elevação de sua produtividade, fechando o
projeto com aumento médio de 22% em sua produtividade;

•

As empesas participantes reduziram seus custos de produção,
apresentando diminuição média de 12,7% para o indiciador até
o final do projeto.

•

Foi feito um levantamento de necessidades de capacitação
com o grupo, dando oportunidade de evoluir um bom
relacionamento futuro com a APL.

Euler de Sousa Sales
Gestor do Projeto

"Quero aproveitar a oportunidade e
registrar a minha satisfação com o
profissionalismo que tenho visto e
com a qualidade dos materiais que
recebi. Este, acabou se tornando
em um diferencial, neste novo
modelo. Estamos conseguindo
sensibilizar da importância da
metodologia e do método para os
resultados
consistentes
do
Negócio.”
−

•

Aquiles Leal Fructuoso
Engenho Industrial Santa
Vitória LTDA

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROCOMPI LEAN ALIMENTOS E BEBIDAS
GRANDE NATAL
ID DO PROJETO: 139

4ª CHAMADA

RIO GRANDE DO NORTE

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas
EMPRESAS ATENDIDAS
5
PERÍODO
INÍCIO: 02/12/2019
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 25.000,00

Redução de desperdícios de matéria
prima, de trabalho e de tempo;
Redução de superprodução e de
estoques em processo; Redução de
transporte
e
movimentações
desnecessárias dos operadores por
meio de mudanças de layout
simples
e
eficazes;
Redução do tempo de produção e do
custo unitário; Redução de defeitos
e retrabalhos; Organização da
produção
em
processos
balanceados; Maior aproveitamento
da mão-de-obra.

1

Consultoria
Lean
Manufacturing
customizada

Aplicar
ferramentas de
manufatura enxuta,
priorizando a
redução e/ou
eliminação de
desperdícios,
redução de tempo
e custo de
produção
resultando na
melhoria qualitativa
dos processos e
dos produtos.

• Incremento da capacidade de
produção por meio da redução
de desperdícios e/ou aumento
da eficiência nos processos
produtivos;
• Tratamento de dados,
• Intervenções considerando a
ferramenta utilizada, a estrutura
física, tecnológica e/ou humana
da própria empresa / indústria;
• Envolvimento de todos nas
empresas para o alcance dos
resultados esperados;
• Intervenções considerando a
ferramenta utilizada, a estrutura
física, tecnológica e/ou humana
da própria empresa / indústria;
• Envolvimento de todos na
empresa para o alcance dos
resultados esperados;
• Adoção de sistema de
mensuração via cronoanálise e
cronometragem dos processos;
• Customização da metodologia
para adequação ao Lean
Manufacturing;
• Participação dos empregados
propiciando a união entre eles,
bem como, o respectivo
engajamento na busca da
melhoria contínua;
• Incremento de capacidade de
produção por meio da redução
de desperdícios e/ou aumento
da eficiência nos processos
produtivos.

A principal lição aprendida neste
atendimento foi a receptividade
por parte da empresa com a
metodologia do Lean, pois,
resultou em uma práxis, a partir do
comprometimento das pessoas
envolvidas diretamente, até o
alcance
dos
resultados
esperados.”
−

•

Ao final do projeto, o grupo apresentou crescimento de sua
produtividade, apresentando aumento médio de 32,6% no
indicador;

•

Todas as empresas participantes implementaram ao menos
um processo novo ou aperfeiçoado até o final do projeto.

•

No desenvolvimento da consultoria do Lean Manufacturing
customizada, foi priorizado ações referentes a racionalização e
consequentemente, aumento de produtividade.

Luís Felipe de Castro
Gestor do Projeto

Satisfação com a implementação
da metodologia do Lean e
solicitação de uma proposta
complementar de serviços, para
ampliar a área de atendimento da
consultoria.”
− Edilson Trindade
Agropecuária São Pedro

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

APL DA INDUSTRIA DE CALÇADOS DE
CAMPINA GRANDE
ID DO PROJETO: 140

4ª CHAMADA

PARAÍBA

COMPETITIVIDADE

SETOR
Couro e Calçados
EMPRESAS ATENDIDAS

Capacitação
para
apresentação
da
metodologia

Curso instrutivo
com o intuito de
apresentar aos
participantes a
metodologia.

• Aumentou o interesse dos
participantes na implantação da
nova metodologia a ser
implantada;
• Facilitação da implementação
da metodologia.

2

Aplicação do
diagnóstico da
situação atual

Identificar juntos
as empresas
participantes o
estado atual na
inicialização do
projeto visando
conhecer seus
gaps.

• Possibilitou enxergar possíveis
pontos de melhorias e os pontos
fortes da empresa;
• Visualização na prática de
possíveis gargalos existentes no
processo produtivo.

3

Consultoria de
implantação
da
metodologia

Implementar novo
modelo de
estrutura do lean
manufacturing.

• Implantação do mapeamento de
fluxo de valores;
• Correção de procedimentos fora
do padrão e que ocasionava
perda de produtividade;
• Ganhos de rentabilidade.

4

Apresentação
dos resultados
obtidos

Fazer um resumo
do trabalho
desenvolvido.

• Importante momento no qual foi
apresentado os resultados do
mapeamento de valor e seus
respectivos benefícios.

5
PERÍODO

1

INÍCIO: 01/12/2019
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 25.000,00

Otimização e a Integração do
sistema de manufatura, integrando
todas as partes do sistema,
buscando sempre a otimização
como um todo.

Com
a
nova
metodologia
incialmente
implantada,
conseguimos avançar em itens
fundamentais que provavelmente
irá trazer bons frutos e beneficiar
as empresas que fizeram parte
desse trabalho.”
−

As empresas participantes fecharam o projeto com
crescimento de suas produtividades, apresentando resultado
de aumento médio de 13,2% para o indicador;

•

Reduziram ainda os custos de produção em 11%, considerando
uma média entre as participantes.

•

Foi feito um levantamento de necessidades de capacitação
com o grupo, dando oportunidade de evoluir um bom
relacionamento futuro com a APL.

Euler de Souza Sales
Gestor do Projeto

Penso que consultorias como
essa deveriam ser obrigatórios
para a formação básica, quando
se fala em produtividade, isso não
se restringe somente à indústria,
ela pode ser aplicada também em
escritórios. No contexto em que
estamos inseridos atualmente, em
que a indústria nacional perde
espaço para a competição no
exterior, ser mais eficiente tornase um pré-requisito para a
sobrevivência.
Dessa
forma,
recomendo a todas as pessoas
inteligentes, aquelas que, como diz
Taiichi Ohno, mudam seus
caminhos.”
−

•

Cristiano Santana Santos
Cristiano Santana Santos
ME

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROCOMPI JOIAS, BIJUTERIAS E
ACESSÓRIOS
ID DO PROJETO: 141

4ª CHAMADA

ALAGOAS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
EMPRESAS ATENDIDAS
5
PERÍODO
INÍCIO: 01/12/2019
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 25.000,00

Realizar
atendimento
individualizado através de visitas
técnicas as unidades produtivas,
visando identificar oportunidades de
melhoria com o foco na análise dos
desperdícios e otimização dos
processos produtivos, aplicando
ferramentas e conceitos lean
manufacturing.

1

Consultoria
lean
manufacturing

Produzir com o
menor custo
possível, dentro do
menor tempo,
através da
eliminação de
desperdício.

• Implementação de ferramentas
de manufatura enxuta;
• Mobilização de equipe;
• Identificação e definição de linha
de trabalho;
• Identificação de família de
produtos a partir do consumidor
no fluxo de valor;
• Construção do estado presente
da empresa no fluxo de valor;
• Aplicação da ferramenta lean;
• Análise e documentação dos
resultados.

Mesmo com o curto tempo o
projeto resultou no aumento da
produção das empresas. As
empresas tinham dificuldade em
calcular os custos da produção,
mas isso foi sanado com ajuda da
consultoria.”

•

As empresas participantes fecharam o projeto com
crescimento de suas produtividades, apresentando resultado
de aumento médio de 20,7% para o indicador;

•

Reduziram ainda os custos de produção em 31,9%,
considerando uma média entre as participantes;

Patrícia Santana
Gestora do Projeto

•

Ao final do projeto, 80% das empresas apresentaram inovações
ou aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos.

O projeto foi muito bom e a
consultoria vai gerar várias
mudanças benéficas na minha
empresa. Espero que o projeto
tenha continuidade.”

•

A consultoria realizada propõe melhorias em vários processos
dentro da organização como a ferramenta 5s, gestão de
estoque, dicas de aquisição de software para auxílio na gestão.

−

−

Genilvia Rocha Pereira
Genilvia Rocha Pereira
ME

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROCOMPI LEAN SETOR GRÁFICO
ID DO PROJETO: 142

4ª CHAMADA

GOIÁS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Gráfico
EMPRESAS ATENDIDAS
5
PERÍODO
INÍCIO: 06/12/2019
FIM: 28/02/2020

1

Workshop Lean
Manufacturing

Sensibilização dos
empresários e suas
equipes para
metodologia que será
desenvolvida na
empresa.

• Alinhamento do termo e Metodologia
Lean Manufacturing;
• Participação dos principais
colaboradores ligados à área de
Produtividade da empresa;
• Identificação inicial dos principais
gargalos já existentes.

• Aplicação de ferramentas de
Trabalho Padronizado;
• Aperfeiçoamento de mão de obra;
• Redução de desperdícios;
• Criação de fluxos contínuos nas
atividades;
• Aplicação de mapas de fluxos de
valor (MFV);
• Implementação do Procedimento
Operacional padronizado.

• Mapeamento de áreas, atividades,
processos, ferramentas utilizadas e
características das equipes;
• Identificação de possíveis inovações
em produtos, processos, marketing e
modelo de negócio;
• Implementação de planos de ação
com objetivos de inovação.

VALOR EXECUTADO
R$ 25.000,00

Estruturar e organizar de maneira
sistemática o processo com o
objetivo de aumentar a eficiência
nos
processos
produtivos.
Utilizando a metodologia de Gestão
Integrada da Inovação por meio de
ferramentas ágeis e customizada
para identificar problemas, levantar
soluções e experimentar rápido.
Otimizando
os
processos
operacionais e inovação no modelo
de negócio.

2

Consultoria in
loco em Lean
Manufacturing

Preparação na
adoção de ferramenta
lean manufacturing
por meio de
mapeamento e
padronização de uma
linha de produtos.

3

Consultorias
Coletivas em
processos de
Gestão da
Inovação

Estruturar e organizar
de maneira
sistemática o
processo de Gestão
Integrada da Inovação
por meio de
ferramentas ágeis.

Consultorias in loco em Lean
Manufacturing
são
muito
importantes, apoiam muito o
empresário
a
organizar
a
operacionalização de seu negócio
quanto
desenvolver
novos
produtos e processos para se
manterem competitivos.”
−

•

Ao final do projeto, as empresas participantes apresentaram
redução de 4,17% no custo de produção médio verificado;

•

Todas as empresas participantes apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos,
apresentando uma média de 5 itens novos ou aperfeiçoados
por empresa.

•

Quatro empresas participantes estão repensando o seu modelo
de negócio de acordo com as oportunidades de inovação
identificadas durante as consultorias;

•

A maioria das indústrias (80%) desejam continuar com os
atendimentos da consultoria em Gestão da Inovação do IEL;

•

80% das empresas tem a intenção de contratar os serviços do
Senai em uma outra oportunidade.

Vilma Aparecida Domingos
Gestora do Projeto

“Participar do Procompi nos
permitiu ter novas ideias para a
nossa empresa. Precisamos nos
adaptar a esse mundo digital e as
consultorias nos auxiliaram a ter a
visão de desenvolver produtos
digitais”.
−

Fábio de Aquino Silva
Gráfica Visarte

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

APL DE CONFECÇÃO E VESTUÁRIO DAS
CIDADES DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA
ID DO PROJETO: 143

4ª CHAMADA

PARAÍBA

COMPETITIVIDADE

SETOR
Têxtil, Confecções e
Acessórios
EMPRESAS ATENDIDAS

Capacitação
para
apresentação
da
metodologia

Curso instrutivo
com o intuito de
apresentar aos
participantes a
metodologia.

• Aumentou o interesse dos
participantes na implantação da
nova metodologia a ser
implantada;
• Facilitação da implementação
da metodologia.

2

Aplicação do
diagnóstico da
situação atual

Identificar juntos
as empresas
participantes o
estado atual na
inicialização do
projeto visando
conhecer seus
gaps.

• Possibilitou enxergar possíveis
pontos de melhorias e os pontos
fortes da empresa;
• Visualização na prática de
possíveis gargalos existentes no
processo produtivo.

3

Consultoria de
implantação
da
metodologia

Implementar novo
modelo de
estrutura do lean
manufacturing.

• Implantação do mapeamento de
fluxo de valores;
• Correção de procedimentos fora
do padrão e que ocasionava
perda de produtividade;
• Ganhos de rentabilidade.

4

Apresentação
dos resultados
obtidos

Fazer um resumo
do trabalho
desenvolvido.

• Importante momento no qual foi
apresentado os resultados do
mapeamento de valor e seus
respectivos benefícios.

5
PERÍODO

1

INÍCIO: 01/12/2019
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 25.000,00

Otimização e a Integração do
sistema de manufatura, integrando
todas as partes do sistema,
buscando sempre a otimização
como um todo.

Vimos
claramente
que
as
empresas desse segmento são de
estrutura familiar com baixo índice
de planejamento, que ocasiona
diversas dificuldades na sua
competitividade.”
−

O grupo apresentou elevação de sua produtividade, fechando o
projeto com aumento médio de 24% em sua produtividade;

•

As empesas participantes reduziram seus custos de produção,
apresentando diminuição média de 15,5% para o indiciador até
o final do projeto.

•

Possibilidade de uso dos participantes das tecnologias
disponíveis do SENAI têxtil da Paraíba.

Euler de Sousa Sales
Gestor do Projeto

Ótima maneira de treinamento
para observar desperdícios. A
prática quando trabalhada com a
teoria auxilia no aprendizado. As
ferramentas que aprendemos
podem facilmente ser aplicadas a
qualquer linha de produção
seriadas e até mesmo em
segmentos que não são seriados,
no caso de escritórios etc., muito
boa a metodologia! Espero que
possamos continuar trocando
experiências.”
−

•

Risonaldo Enedino da Cruz
Risonaldo Enedino da Cruz
ME

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROCOMPI LEAN SETOR QUÍMICO
ID DO PROJETO: 144

4ª CHAMADA

GOIÁS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Químico
EMPRESAS ATENDIDAS
5
PERÍODO
INÍCIO: 02/01/2020
FIM: 28/02/2020

1

Workshop Lean
Manufacturing

Sensibilização dos
empresários e suas
equipes para
metodologia que será
desenvolvida na
empresa.

• Alinhamento do termo e Metodologia
Lean Manufacturing;
• Participação dos principais
colaboradores ligados à área de
Produtividade da empresa;
• Identificação inicial dos principais
gargalos já existentes.

• Aplicação de ferramentas de
Trabalho Padronizado;
• Aperfeiçoamento de mão de obra;
• Redução de desperdícios;
• Criação de fluxos contínuos nas
atividades;
• Aplicação de mapas de fluxos de
valor (MFV);
• Implementação do Procedimento
Operacional padronizado.

• Mapeamento de áreas, atividades,
processos, ferramentas utilizadas e
características das equipes;
• Identificação de possíveis inovações
em produtos, processos, marketing e
modelo de negócio;
• Implementação de planos de ação
com objetivos de inovação.

VALOR EXECUTADO
R$ 25.000,00

Estruturar e organizar de maneira
sistemática o processo com o
objetivo de aumentar a eficiência
nos
processos
produtivos.
Utilizando a metodologia de Gestão
Integrada da Inovação por meio de
ferramentas ágeis e customizada
para identificar problemas, levantar
soluções e experimentar rápido.
Otimizando
os
processos
operacionais e inovação no modelo
de negócio.

2

Consultoria in
loco em Lean
Manufacturing

Preparação na
adoção de ferramenta
lean manufacturing
por meio de
mapeamento e
padronização de uma
linha de produtos.

3

Consultorias
Coletivas em
processos de
Gestão da
Inovação

Estruturar e organizar
de maneira
sistemática o
processo de Gestão
Integrada da Inovação
por meio de
ferramentas ágeis.

As indústrias químicas também
estão atentas à nova realidade no
que se refere ao comportamento
do consumidor. Estas mudanças
refletem ao novo normal que já
está sendo impactado durante a
pandemia do Covid 19.”
−

Vilma Aparecida Domingos
Gestora do Projeto

Sempre fui preocupada em aderir
consultorias para minha indústria.
Já participei de outros projetos da
FIEG com foco em Inovação e vejo
que o Procompi também veio para
somar conhecimento à minha
equipe. Estou muito satisfeita com
o resultado e quero sim participar
de futuros projetos da Federação”.
−

Viviane Inácio
Natucharm

•

O grupo apresentou elevação de sua produtividade, fechando o
projeto com aumento médio de 21% para o indicador;

•

Ao final do projeto, as empresas participantes apresentaram
redução de 3,1% no custo de produção médio verificado;

•

Todas as empresas participantes apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos,
apresentando uma média de 5,2 itens novos ou aperfeiçoados
por empresa

•

Todas as empresas participantes já estão se transformando
digitalmente para poder realizar vendas online em todo o
território nacional.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROCOMPI LEAN MULTISETORIAL- ALIMENTOS,
METALMECÂNICO E CONSTRUÇÃO
ID DO PROJETO: 146

4ª CHAMADA RIO GRANDE DO NORTE

COMPETITIVIDADE

SETOR
Multisetorial
EMPRESAS ATENDIDAS
5
PERÍODO
INÍCIO: 02/12/2019
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 25.000,00

Redução de desperdícios de matéria
prima, de trabalho e de tempo;
Redução de superprodução e de
estoques em processo; Redução de
transporte
e
movimentações
desnecessárias dos operadores por
meio de mudanças de layout
simples
e
eficazes;
Redução do tempo de produção e do
custo unitário; Redução de defeitos
e retrabalhos; Organização da
produção
em
processos
balanceados; Maior aproveitamento
da mão-de-obra.

1

Consultoria
Lean
Manufacturing
customizada

Aplicar
ferramentas de
manufatura enxuta,
priorizando a
redução e/ou
eliminação de
desperdícios,
redução de tempo
e custo de
produção
resultando na
melhoria qualitativa
dos processos e
dos produtos.

• Incremento da capacidade de
produção por meio da redução
de desperdícios e/ou aumento
da eficiência nos processos
produtivos;
• Tratamento de dados,
• Intervenções considerando a
ferramenta utilizada, a estrutura
física, tecnológica e/ou humana
da própria empresa / indústria;
• Envolvimento de todos nas
empresas para o alcance dos
resultados esperados;
• Intervenções considerando a
ferramenta utilizada, a estrutura
física, tecnológica e/ou humana
da própria empresa / indústria;
• Envolvimento de todos na
empresa para o alcance dos
resultados esperados;
• Adoção de sistema de
mensuração via cronoanálise e
cronometragem dos processos;
• Customização da metodologia
para adequação ao Lean
Manufacturing;
• Participação dos empregados
propiciando a união entre eles,
bem como, o respectivo
engajamento na busca da
melhoria contínua;
• Incremento de capacidade de
produção por meio da redução
de desperdícios e/ou aumento
da eficiência nos processos
produtivos.

Cabe destacar a importância da
metodologia do Lean, que engloba
desde a orientação, capacitação e
conscientização das pessoas que
atuam nos processos, bem como,
sinaliza sobre o alcance de
resultados
a
partir
da
sistematização de práticas.”
−

Luís Felipe de Castro
Gestor do Projeto

A
consultoria
possibilitou,
mensurar resultados com vistas a
identificação
de
perdas
e
desperdícios que não agregam
valor ao produto final, envolvendo
as equipes que atuam em cada
processo.”
−

Marcelo Rosado
Quali Engenharia

•

Ao final do projeto, o grupo apresentou crescimento de sua
produtividade, apresentando aumento médio de 73,8% no
indicador;

•

O grupo apresentou redução nos custos de produção, com
resultado de diminuição média de 36,5% entre as empresas;

•

Todas as empresas participantes implementaram ao menos
um processo novo ou aperfeiçoado até o final do projeto.

•

No desenvolvimento da consultoria do Lean Manufacturing
customizada, foi priorizado ações referentes a racionalização e
consequentemente, aumento de produtividade.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROCOMPI LEAN SETOR DE PLÁSTICO
ID DO PROJETO: 147

4ª CHAMADA

GOIÁS

COMPETITIVIDADE

SETOR
Plástico
EMPRESAS ATENDIDAS
5
PERÍODO
INÍCIO: 01/12/2019
FIM: 28/02/2020

1

Workshop Lean
Manufacturing

Sensibilização dos
empresários e suas
equipes para
metodologia que será
desenvolvida na
empresa.

• Alinhamento do termo e Metodologia
Lean Manufacturing;
• Participação dos principais
colaboradores ligados à área de
Produtividade da empresa;
• Identificação inicial dos principais
gargalos já existentes.

• Aplicação de ferramentas de
Trabalho Padronizado;
• Aperfeiçoamento de mão de obra;
• Redução de desperdícios;
• Criação de fluxos contínuos nas
atividades;
• Aplicação de mapas de fluxos de
valor (MFV);
• Implementação do Procedimento
Operacional padronizado.

• Mapeamento de áreas, atividades,
processos, ferramentas utilizadas e
características das equipes;
• Identificação de possíveis inovações
em produtos, processos, marketing e
modelo de negócio;
• Implementação de planos de ação
com objetivos de inovação.

VALOR EXECUTADO
R$ 25.000,00

Estruturar e organizar de maneira
sistemática o processo com o
objetivo de aumentar a eficiência
nos
processos
produtivos.
Utilizando a metodologia de Gestão
Integrada da Inovação por meio de
ferramentas ágeis e customizada
para identificar problemas, levantar
soluções e experimentar rápido.
Otimizando
os
processos
operacionais e inovação no modelo
de negócio.

2

Consultoria in
loco em Lean
Manufacturing

Preparação na
adoção de ferramenta
lean manufacturing
por meio de
mapeamento e
padronização de uma
linha de produtos.

3

Consultorias
Coletivas em
processos de
Gestão da
Inovação

Estruturar e organizar
de maneira
sistemática o
processo de Gestão
Integrada da Inovação
por meio de
ferramentas ágeis.

O segmento plástico, como todos
os outros segmentos participantes
precisam se reinventar para o novo
normal que chegou. Com isso o
projeto precisa ser repensado com
foco na Transformação Digital e
consequente digitalização.”
−

Ao final do projeto, as empresas participantes apresentaram
redução de 2,54% no custo de produção médio verificado;

•

Todas as empresas participantes apresentaram inovações ou
aperfeiçoamentos em produtos, serviços ou processos,
apresentando uma média de 5,4 itens novos ou aperfeiçoados
por empresa.

•

Três empresas irão desenvolver novos produtos e incluir em
seu portfólio. 2 empresas participantes estão aprimorando seu
posicionamento on line para que em breve possa vender pela
Internet.

Vilma Aparecida Domingos
Gestora do Projeto

Participar do projeto proporcionou
a mim e a meu marido ter uma
visão holística do nosso negócio.
Havia alguns gargalos que não
conseguíamos identificar, tanto na
parte de gestão quanto na parte de
produção. Os planos de ação
deixados pelos consultores e
construídos com o nosso apoio vai
nos
proporcionar
resultados
constantes em nosso negócio.”
−

•

Cynthia Martins Rodrigues
Plástica Embalagens

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

APL DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA NA
REGIÃO DE CAMPINA GRANDE
ID DO PROJETO: 150

4ª CHAMADA

PARAÍBA

COMPETITIVIDADE

SETOR
Alimentos e Bebidas
EMPRESAS ATENDIDAS

Capacitação
para
apresentação
da
metodologia

Curso instrutivo
com o intuito de
apresentar aos
participantes a
metodologia.

• Aumentou o interesse dos
participantes na implantação da
nova metodologia a ser
implantada;
• Facilitação da implementação
da metodologia.

2

Aplicação do
diagnóstico da
situação atual

Identificar juntos
as empresas
participantes o
estado atual na
inicialização do
projeto visando
conhecer seus
gaps.

• Possibilitou enxergar possíveis
pontos de melhorias e os pontos
fortes da empresa;
• Visualização na prática de
possíveis gargalos existentes no
processo produtivo.

3

Consultoria de
implantação
da
metodologia

Implementar novo
modelo de
estrutura do lean
manufacturing.

• Implantação do mapeamento de
fluxo de valores;
• Correção de procedimentos fora
do padrão e que ocasionava
perda de produtividade;
• Ganhos de rentabilidade.

4

Apresentação
dos resultados
obtidos

Fazer um resumo
do trabalho
desenvolvido.

• Importante momento no qual foi
apresentado os resultados do
mapeamento de valor e seus
respectivos benefícios.

5
PERÍODO

1

INÍCIO: 01/12/2019
FIM: 28/02/2020
VALOR EXECUTADO
R$ 25.000,00

Otimização e a Integração do
sistema de manufatura, integrando
todas as partes do sistema,
buscando sempre a otimização
como um todo.

Através do mapeamento realizado
as empresas foram instruídas a
trabalhar melhor na identificação e
resolver o problema, fazendo um
acompanhamento minucioso de
todo o processo, desde o início até
o término da produção. Após
encontrar o gargalo, é preciso
implantar a solução o mais rápido
possível.”
− Euler de Sousa Sales
Gestor do Projeto

O conceito agregou muito
conhecimento
e
troca
de
experiências
entre
os
participantes. Não somente os
assuntos
técnicos
foram
abordados
ao
longo
da
consultoria,
mas
também
questões relevantes referentes
aos aspectos produtivos. Os
instrutores
demonstraram
conhecimento
profundo
dos
temas
abordados,
tendo
enriquecido a parte teórica com
diversos exemplos práticos e
atividades em sala de aula como
também in loco.”
−

Josemar Júnior dos Santos
Senna e Santos LTDA

•

O grupo apresentou elevação de sua produtividade, fechando o
projeto com aumento médio de 22,5% em sua produtividade;

•

As empesas participantes reduziram seus custos de produção,
apresentando diminuição média de 23,5% para o indiciador até
o final do projeto.

•

Foi feito um levantamento de necessidades de capacitação
com o grupo, dando oportunidade de evoluir um bom
relacionamento futuro com a APL.

PROCOMPI 5º EDIÇÃO

PROCOMPI - LEAN MANUFACTURING PARA
O SETOR DE MÁQUINAS
ID DO PROJETO: 151

4ª CHAMADA

RIO GRANDE DO SUL

COMPETITIVIDADE

SETOR
Máquinas e equipamentos
EMPRESAS ATENDIDAS
5
PERÍODO
INÍCIO: 06/01/2020
FIM: 28/02/2020

1

• Redução de desperdícios;
• Aumento da eficiência produtiva;
• Organização do fluxo de
produção;
• Redução de estoques elevados;
• Implementação do sistema
Kanban.

Consultoria de
Manufatura
Enxuta (Lean
Manufacturing)

Visitar 5 empresas
e identificar as
principais
dificuldades e
gargalos com base
nos pilares do lean
manufacturing.

Capacitação
em Lean
Manufacturing

Realizar curso
intensivo de Lean
Manufacturing,
baseado no
diagnóstico e
demonstrar para as
empresas como
controlar os
indicadores.

• Entrega de uma ferramenta de
controle de indicadores para as
empresas;
• Implementação da cultura lean nas
lideranças das empresas;
• Entendimento de que o “que não é
medido pode ser gerenciado”.

Meeting de
Boas Práticas

Encontro para
compartilhar as
boas práticas e as
melhorias
propostas pelas
empresas.

• Compartilhamento de melhorias
e práticas estabelecidas por
cada empresa;
• Compartilhamento de
dificuldades e discussão de
soluções entre as empresas.

VALOR EXECUTADO
R$ 25.000,00

Realizar curso intensivo de Lean
Manufacturing,
baseado
no
diagnóstico e demonstrar para as
empresas como controlar os
indicadores.

2

3

Ficou evidente que o Lean
Manufacturing é um processo de
melhoria contínua e que sempre
existirá algum gargalo a ser
trabalhado. Acreditamos que as
mudanças a serem implantadas
por meio do projeto certamente
irão melhorar a gestão de negócios
das empresas participantes. “
−

Thais Morsch
Analista FIERGS

Nós gestores das empresas
conhecemos as nossas dificuldades
e problemas de produção. Porém,
ficamos engessados em nossas
rotinas
e
não
conseguimos
encontrar sozinhos as soluções
mais adequadas. Com o projeto, a
vinda de um profissional externo nos
abriu
novos
horizontes
e
possibilidades de tornar não só a
nossa produção mais eficiente, mas
a empresa de modo geral. Dentre
todos
as
dificuldades
não
visualizávamos umas das principais:
o excesso de estoque. Havia muito e
sem necessidade, estoque para
mais de anos. Sem perceber, nosso
custo financeiro elevava-se e
tínhamos menos dinheiro em caixa
para realizar medidas que eram
mais necessárias. Além disso, como
o estoque era alta havia o risco de
não sair e virar sucata, o que
representaria uma perda financeira.
Para solucionar esse problema,
recebemos treinamento do sistema
Kanban e a partir do projeto todo
nosso estoque será monitorado por
meio dessa metodologia.”
− Jonatan Spier
Máquinas Spier LTDA

•

O grupo apresentou elevação de sua produtividade, fechando o
projeto com aumento médio de 20,7% em sua produtividade;

•

As empesas participantes reduziram seus custos de produção,
apresentando diminuição média de 29,7% para o indiciador até
o final do projeto.

•

Todas as empresas participantes apresentaram ao menos 1
processo novo e/ou aperfeiçoado até o final do projeto.

•

Foram identificadas 2 empresas com grande dificuldade de
controlar seus estoques. O resultado eram estoques
excessivos o que gera quebra no fluxo de caixa. Para solucionar
essa demanda as empresas receberam treinamento de
sistema Kanban e implementaram a metodologia para
monitoramento de estoque.;

•

Uma empresa alugou uma sala para dar treinamento sobre a
cultura Lean para todos os seus funcionários;

•

Uma empresa instalou uma sala de brainstorming para otimizar
o tempo de elaboração de novos projetos.

