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Produtiva



I. Programa Indústria + Produtiva

O que é?
Programa de intervenções rápidas, de baixo
custo, com o objetivo de obter ganhos
expressivos de produtividade por meio de
técnicas de manufatura enxuta.

UMA ALTERNATIVA AO DILEMA DA 
PRODUTIVIDADE DA INDÚSTRIA BRASILEIRA



II. Resultados do Ciclo Piloto 2014

ESCOPO DA ATUAÇÃO

• 18 empresas no total

RS, SC, PR e CE

• Público-alvo do piloto

5 setores industriais:  alimentos, 

confecção, calçados, metal 

mecânico e brinquedos.

• Investimento por empresas

R$ 18.000,00 CNI & SENAI (85%) + 

contrapartida empresa (15%).

IMPACTO OBTIDO NAS EMPRESAS:

• Aumento de Produtividade

- de 21% a 133%  (42% em média)

• Ganhos em qualidade

- entre 13% e 70% (41% média)

• Redução de movimentação                        

- de 72% a 98% (86% em média) 



Atendimento deve ser executado em 120 horas (fixo);

Os indicadores de produtividade devem ser medidos no início 
e no final do atendimento;

A contrapartida da empresa estará condicionado ao aumento 
mínimo de 20% no indicador de produtividade;

Todos os atendimentos previstos no acordo devem ser 
iniciados em 2016;

III. Premissas do Acordo



1) Capacidade Produtiva              (nº peças/ produtos/ lote em X Tempo) 

2) Movimentação                           (tempo de movimentação (pessoa)/ lote) 

3) Qualidade – Retrabalho   (nº peças ou produtos/ lote)       

4) Retorno do Programa ( R$ )

Indicadores de Produtividade

Receita Final – Receita Inicial 

Investimento do Programa (R$ 15.000)



SETORES 
SELECIONADOS

� Alta empregabilidade;

� Potencial exportador;

� Representatividade de PMEs;

� Baixo índice de produtividade;

� Vulnerabilidade às importações;

� Setores com organização por 

aglomerações de empresas.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
DOS SETORES

METAL 
MECÂNICO

MOVELEIRO

ALIMENTOS 
E BEBIDAS

VESTUÁRIO E 
CALÇADOS

PERFIL DESEJÁVEL DAS 
EMPRESAS

� Organização em 

aglomerações de empresas;

� Quantidade de funcionários

entre 11 e 200;

Público-Alvo (definição do MDIC)
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Por que

Empreendedorismo?

Por que
Empreendedorismo?

Empreendedorismo de base tecnológica

Motor de inovação tecnológica

Geração de emprego e riquezas

Importância econômica

Desenvolvimento social

Berço para ‘spin off’ de empresas consolidadas

Criação de novos mercados

Conectar a indústria do futuro ao SENAI

Intraempreendedorismo

Inovação como modelo de negócio

Incubadora de Projetos 
e Startups
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Proposta




