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A Firjan SENAI



• Competitividade da 

indústria fluminense 

com 

representatividade 

nas esferas 

municipal, estadual 

e federal.

• Consultorias em 

temas específicos.

• Incentivo ao 

desenvolvimento 

sustentável do 

estado do Rio .

Competitividade 

empresarial e 

desenvolvimento 

econômico

• Representa as 

empresas da cadeia 

produtiva do estado.

• Fortalece e melhora o 

ambiente de negócios 

fluminense.

• Incentiva o 

crescimento de 

fornecedores e 

prestadores de 

serviços da indústria, 

gerando empregos e 

desenvolvendo as 

regiões.

Fortalecimento 

do encadeamento 

produtivo 

da indústria 

• Transforma a vida 

dos trabalhadores da 

indústria.

• Contribui para um 

ambiente mais 

seguro, saudável e 

produtivo.

• Garante qualidade 

de vida ao 

trabalhador e sua 

família.

Educação, saúde e 

segurança do 

trabalhador

• Transforma jovens 

em profissionais 

aptos a entrar no 

mercado de 

trabalho.

• Oferece cursos 

alinhados às reais 

necessidades da 

indústria do estado 

do Rio.

• Diversos serviços de 

inovação e 

tecnologia para 

transformar a 

indústria.

Tecnologia, 

inovação 

e educação 

profissional

• Apoia as lideranças 

empresariais a 

vivenciarem os mais 

atuais métodos de 

Gestão,

Produtividade e

Inovação.

• Capacita líderes para 

os novos desafios 

do mercado, por meio 

de cursos e workshops.

• Cocria soluções 

estratégicas para 

problemas reais das 

empresas por meio de 

mentorias e 

consultorias.

Educação Executiva 

e Consultoria 
Empresarial



Garantir o crescimento sustentável das indústrias e 

empresas com um ambiente de negócios favorável. 

Essa é a missão da Firjan.

Representamos todas as indústrias e 

empresas do estado do Rio, organizadas em

101 sindicatos
e contamos com aproximadamente

7.000 empresas associadas
em todo o estado do Rio.

Nossas instituições, Firjan SESI, Firjan SENAI, Firjan IEL e Firjan CIRJ, atuam em áreas 

fundamentais: competitividade empresarial, educação e saúde e segurança do trabalhador.

Promovemos 13 conselhos empresariais 
e 3 fóruns setoriais estratégicos, 

estruturantes e transversais aos setores

industriais, oferecendo apoio, incentivo, informações e 

soluções para o desenvolvimento das empresas.



A Rede de Institutos SENAI

Governo

Universidades e
ICTs

Instituições
Internacionais

Startups

Indústria

Institutos
SENAI

Ponte para organizações nacionais



Química Verde

Sistemas Virtuais de Produção

Integridade e Inspeção

Química e Meio Ambiente

Solda

Automação Industrial

CIS Higiene Ocupacional

Institutos SENAI de Inovação - ISI

Institutos SENAI de Tecnologia - IST

Centro de Inovação SESI - CIS

27

60

8

Maior Rede Privada de Apoio à 

Inovação da América Latina



SISTEMAS VIRTUAIS DE PRODUÇÃO

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

SOLDA

QUÍMICA E MEIO AMBIENTE

QUÍMICA VERDE

INSPEÇÃO E INTEGRIDADE

Soluções Ágeis e Inovadoras 
para as necessidades da 

Indústria

Soluções tecnológicas para 
criar novos processos e 

produtos
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QUÍMICA MATERIAIS



metalurgia e materiais
aços e ligas especiais

materiais de alto desempenho
química analítica

química verde
meio ambiente
bioprocessos

higiene ocupacional
materiais e sistemas construtivos

metais e ligas metálicas para joalheria
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MATERIAISTECNOLOGIAS 
DIGITAIS



manufatura avançada 
sistemas de automação da manufatura

software e automação
sistemas virtuais

sistemas inteligentes
produtos conectados (IoT)



Certificações | Credenciamentos

ABNT ISO 9001:2015 - Sistemas de Gestão Com Foco em Qualidade
ABNT ISO 17025:2017 - Requisitos de laboratório de ensaios
ABNT ISO 14001:2015 - Gestão Ambiental
ABNT ISO 45001:2018 - Gestão de ST e saúde do colaborador 

CCL – Certificado de credenciamento de laboratório



As oportunidades



Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação

Propôs medidas para 
facilitar a realização 

de atividades de 
inovação no país.

Constituição
EC nº 85/15

LEIS
LEI nº10.973/04 
LEI nº13.243/16

Decreto
9.283/18

Normativos Internos
Política de Inovação, Resoluções Normativas, Portarias, 

Instruções, Regramentos, Outorgas, Editais, etc.



Oportunidades de aplicação interna

• Contratação via CLT onera o projeto com custas rescisórias no final.

• Contratação via prazo determinado nem sempre atende ao cronograma dos projetos.

• Os prazos de contratação do RH nem sempre são aderentes à demanda pelo profissional no projeto.

1. Contratação de pessoal técnico especializado para os projetos de PD&I.

• Processo de compras corporativos requerem planejamento anual estruturado, com orçamento disponível.

• As compras para projetos de PD&I não têm caráter preditivo.

• Os itens de compras para projetos não raro caem em necessidade de licitação.

2. Realização de aquisições para projetos de PD&I.



• Programas e processos que já tinham sido implantados em outros regionais do SENAI.

• Programa utilizado por ICT Federal (Fiocruz).

1. Benchmarking com outras ICTs.

• Sensibilização do RH sobre ter um processo mais fluido de contratação de profissionais.

• Parecer do jurídico dando o aval para a construção de um programa de bolsas próprio, com base no Marco Legal.

• Verificação dos riscos de haver uma carreira de pesquisadores bolsistas.

• Aval de várias instâncias do jurídico (trabalhista, tributária, compliance).

2. Negociação interna entre áreas

3. Edital do Programa de Bolsas para Desenvolvimento Tecnológico Firjan.

• Modalidades de bolsas para atender as necessidades dos projetos.

• Regras específicas não associadas à CLT.

• NIT como um guardião

• Solidariedade e corresponsabilidade organizacional.

• Início do programa: dezembro de 2018.

Edital de Pesquisador Bolsista Firjan



• Incorporação de um pesquisador bolsista a um projeto em até 15 dias corridos.

• Mais de 50 pesquisadores bolsistas já contratados.

• 30 formações acadêmicas distintas.

• Aplicação do programa a mais de 15 projetos de PD&I.

• Mais de R$ 2,6 milhões pagos pela Firjan em bolsas de pesquisa.

• Quase R$ 3,5 milhões de saving nos projetos.

Resultados – Programa Pesquisador Bolsista Firjan



• Edital de compras para projetos de PD&I com recursos Embrapii.

1. Benchmarking Embrapii.

• Sensibilização da Área de Suprimentos sobre ter um processo mais fluido de aquisições.

• Parecer do jurídico dando o aval para a construção de um regramento Firjan para projetos de PD&I.

• Mais de 40 pessoas participaram dos debates para a construção do normativo.

• Mais de 3000 horas de trabalho para chegarmos à versão final.

2. Negociação interna entre áreas

3. Regramento de compras para projetos de PD&I Firjan.

• Compras diretas com simples cotação e sem licitação, possibilidade de adquirir marcas.

• Publicação da Norma com o Regramento de Compras: agosto de 2020.

• Chancela do NIT para enquadramento técnico do projeto como PD&I.

• Chancela contábil do projeto para a rastreamento de recursos para as compras (classe de valor).

Regramento de compras Firjan



• Lead time dos processos de compras com redução significativa.

• Aplicação do regramento a 5 projetos de PD&I, com várias compras associadas.

• Ainda estamos percorrendo a curva de maturidade da nova compra.

• O novo processo exige maturidade no planejamento do fluxo de caixa do projeto com vistas às aquisições.

Resultados – Regramento de Compras Firjan



Obrigada ! 

Carla Giordano
Gerente de Gestão Tecnológica

cssouza@firjan.com.br


