Em 2015, o Sistema
FIRJAN trabalhou
muito para a
cadeia da moda.
Calçados, bolsas e acessórios
// confecção // têxtil

Conheça as ações, projetos e
incentivos do Sistema FIRJAN
para toda a cadeia.

MISSÕES
sindicais
internacionais
Visita às mais importantes
feiras, para os empresários
conhecerem as novidades,
inovações e tendências.

Itália // ITMA

EVENTOS PARA A
COMPETITIVIDADE
PARA TODA A CADEIA
Cria Rio!
O projeto Cria Rio! representa toda
a criatividade do estado do Rio.
Empresários de diversos setores
da moda uniram-se para aumentar
a competitividade das empresas,
acelerar o desenvolvimento
econômico do setor e reforçar a
imagem do Rio como lançador de
tendências e gerador de negócios.

Informação, tendências, tecnologia
e capacitação para a cadeia da moda
crescer ainda mais.

Fórum da Moda e Rodada
de Negócios
Fórum da Moda
Espaço para o empresário trocar
experiências e oportunidade de debater
temas estratégicos com especialistas,
possibilitando a discussão e a proposição
de ações para a melhoria constante da
moda fluminense.
Rodada de Negócios
Uma das ações do Fórum da Moda, a
Rodada integra facções e empresas
para que estas tenham oportunidade
de conquistar novos negócios e
consolidar parcerias.

Giro Moda
Ciclo de palestras pelo estado do
Rio que apresentou novidades e
tendências com participação dos
fornecedores do Giro Têxtil.

Giro Grupo de Estudos
Evento para debater temas
específicos da cadeia da moda.

Em uma das mais importantes feiras
brasileiras do setor de moda íntima,
praia, fitness e matéria-prima, o
SENAI apresentou uma exposição
com novidades e tendências, um
guia para elevar a competitividade
da indústria e o projeto que
qualificou profissionais para toda
a cadeia da moda.

Projeto Novos Talentos
Apresentou para o mercado os futuros
profissionais da moda formados pelo
SENAI. O projeto contemplou uma
exposição com peças produzidas pelos
alunos e um ensaio fotográfico. Ao todo
foram produzidos 21 looks nos talentos:
Modelagem, Costura e Mecânica.

Mais Qualificação
para a cadeia da moda
Educação
Profissional
Com a prática em oficinas
e laboratórios modernos, o
profissional formado pelo
SENAI está pronto para
atender às necessidades da
cadeia da moda.

Protocolo de resíduos sólidos
para setor de confecção
Guia para a indústria gerir de forma
inteligente o material a ser descartado,
possibilitando uma economia de até
25% na matéria-prima consumida no
processo produtivo.

SENAI Espaço
da Moda

Encontro sobre Certificação
da ABVTEX
Palestra para esclarecer dúvidas
de empresários da confecção
interessados em obter a Certificação
de Fornecedores da ABVTEX,
necessária para vender produtos
para grandes lojas de varejo.

Visão de Futuro para a Indústria
da Têxtil e Confecção
Seminário de Colorimetria
Em parceria com a empresa Konica
Minolta, apresentou novas técnicas de
colorimetria para o setor têxtil.

Fevest

Na palestra do SENAI foi apresentada
a pesquisa com foco na indústria de
2030, realizada em conjunto com a
Associação Brasileira da Indústria Têxtil
e de Confecção (Abit).

O primeiro e único ambiente
destinado a atender, de forma
integrada, às necessidades do
segmento de moda íntima no
estado do Rio. Com cursos,
exposições, palestras e workshops,
o SENAI forma profissionais cada
vez mais preparados.
Moda + Esporte + Performance
Exposição mostrou como a tecnologia
dos tecidos favorece a performance dos
atletas e das vendas.

Costura Rio
O evento reuniu confecções
e fornecedores de máquinas e
equipamentos, tecidos e matériasprimas da moda em Petrópolis.

Educação
executiva

Projeto
Comprador
FEVEST
Curso apresentou aos
empresários conhecimentos
sobre comércio exterior, a fim de
prepará-los para negociar com
compradores internacionais.

Workshops e
treinamentos
Diversas empresas participaram
de treinamentos importantes
para a cadeia da moda.

Pós-graduação em
Design de Moda
Em atendimento às demandas do
setor, o SENAI fechou uma parceria
com o SENAI Cetiqt para o curso de
pós-graduação em design de moda,
que pode ser assistido no SENAI
Espaço da Moda em Friburgo.

E AS NOVIDADES
NÃO PARAM POR AÍ
Laboratório aberto

Projeto Especial

Acesso livre a equipamentos de ponta e
a novas tecnologias para o empresário
empreender e inovar. Conheça os serviços:

// Avaliação de processo e produto // Desenho técnico // Design de indústria e
processo // Digitalização 3D // Engenharia reversa // Fabricação de peças metálicas //
Prototipagem: resina e virtual

ISI Química verde

O ISI Química Verde desenvolve pesquisas aplicadas
de alta complexidade para trazer com mais rapidez
soluções inovadoras para a indústria de grande, médio
e pequeno porte, com o objetivo principal de aumentar
a produtividade e a competitividade da indústria.

// Caracterização e avaliação de desempenho de produtos e fórmulas químicas // Otimização
de produtos, fórmulas químicas e processos // Desenvolvimento de processos e produtos

Despertar
para a Moda
Com oficinas que mostram na
prática técnicas importantes,
o projeto sensibiliza crianças e
jovens para que eles conheçam
as diferentes profissões da cadeia
de moda, como modelagem,
costura, pilotagem e corte.

Novo programa
de qualificação
setorial 2016.
O portfólio de
cursos gratuitos
foi ampliado para
formar ainda
mais profissionais
qualificados para
os setores.

Sindicato forte,
empresa forte.
Associe-se ao seu sindicato patronal
e torne sua empresa ainda mais forte e
competitiva. Além disso, você também
passa a ser um associado Sistema FIRJAN
e conta com benefícios exclusivos.
Saiba mais:
www.firjan.com.br/associe-se

Fique por dentro de tudo que
a gente fez para a indústria.
Acesse: www.firjan.com.br/retrospectiva2015

