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TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP) 

 

Conselho/Câmara Câmara Setorial da Indústria Moveleira 

Programa Associado 
2.3 Inovação na Indústria Capixaba 
5.1 Melhorias Estruturais da Ambiência de Negócios 

Eixo 
2. Empresas 
5. Estado, Instituições Civis e Sociedade 

Presidente Luiz Rigoni 

Executivo Luís Cláudio Magnago Andrade 

Projetos Priorizados Prototipagem de produtos e processos 

 

Contexto, Antecedentes e Justificativa 

 

O Espírito Santo é reconhecido por ser um polo da indústria de móveis, e possui uma 

característica de diversificação, voltada à produção seriada e à marcenaria sob encomenda. 

 

O ambiente econômico do país tem provocado uma maior concorrência entre as empresas, 

principalmente de outros polos, além de uma queda expressiva no faturamento e demissão 

da força de trabalho além do normal. 

 

Uma forma de minimizar a incidência negativa do momento que passa o país, é a realização 

de ações que possam melhorar o ambiente de negócios e ajudar às empresas a se tornarem 

mais competitivas. 

 

Para tanto, a Câmara Setorial decidiu na realização de projetos com foco inovador, que 

possam trazer um diferencial para o setor no Espírito Santo, aproximando das instituições, 

profissionais e pesquisadores que tenham interesse pelos temas do setor, conciliando os 

interesses da indústria para tornar o ES mais competitivo.  

 

A elaboração de agenda que alavanque a atividade econômica, com o monitoramento dos 

principais fatores e indicadores que afetam a competividade industrial, permitirão que se 

construam proposições de temas relevantes junto aos órgãos governamentais e Instituições, 

visando fortalecer as empresas existentes e atrair novos investimentos para o Estado.  
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Público-Alvo 

• Sindicatos da Indústria 

• Sistema FINDES e suas Diretorias 

• Profissionais especializados 

• Indústrias e potenciais empreendedores de todos os portes e segmentos produtivos 

localizados no Espírito Santo ou com interesse em investir no Estado 

 

Objetivo 

Realizar um programa piloto de prototipagem de produtos e processos inovadores nas 

empresas do setor moveleiro 

Resultados e Benefícios 

• Projeto Piloto de prototipagem para o setor moveleiro;  

• Programa de prototipagem implementado;  

• Produtos e processos inovadores para as empresas. 

 

 

Descrição do Escopo 

Realizar um projeto piloto para implementar a cultura inovadora nas empresas do setor 

moveleiro, realizando uma oficina preliminar para alinhar conceitos de workshape e 

posteriormente realizar a prototipagem de produtos ou processos, conforme a necessidade 

específica da empresa. 

 

 

Mapa de Entregas 
 

• Projeto Piloto de Prototipagem  

• Identificar dos custos do projeto  

• Busca de parceiros e patrocinadores para apoiar o projeto 

• Projeto apresentado às empresas e aos patrocinadores 

• Programa de prototipagem realizado 

• Divulgação dos resultados do projeto piloto 
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Cronograma Preliminar 

Projeto Prazo Limite 

Elaboração de projeto de prototipagem  03/05/2019 

Levantamento de custos  19/07/2019 

Busca de parceiros e patrocinadores 13/08/2019 

Apresentar projeto e plano de negócios 28/09/2019 

Realizar o programa de prototipagem nas empresas 28/09/2019 

Divulgar os resultados do programa 14/12/2019 

 

Premissas 

• A equipe do conselho deverá ser multidisciplinar; 

• Haverá um executivo para realizar as ações determinadas pelo conselho; 

• Quórum mínimo de 50% dos membros nas reuniões do conselho; 

• As informações geradas serão de cunho conceitual, técnico e imparcial; 

• A Findes proporcionará todo o suporte necessário para a estruturação e 

acompanhamento das ações do conselho;  

• Utilização de uma metodologia de gestão dos membros e atividades do Conselho, 

definidos pelo PMO da Findes; 

• Deverá haver a utilização compartilhada da solução tecnológica do Observatório da 

Indústria, Observatório do Ambiente de Negócios e auxílio da assessoria da 

presidência da Findes. 

 

Restrições 

• Dificuldade de definição e pactuação das agendas nos Conselhos 

• Falta de recursos financeiros que inviabilizem os eventos 

• Limitação para a contratação de serviços de consultoria para apoio à atuação do 

Conselho, por restrições orçamentárias do Sistema. 
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Estimativa de Custos 

• Custos internos de equipe e custos do projeto piloto, a ser definido na 

implementação do projeto. 

Stakeholders 

• Conselhos Temáticos e Câmaras Setoriais e Fóruns – Definição de temas para 

produção de estudos e projetos 

• Presidência e diretorias do Sistema FINDES  

• Entidades dos Sistema FINDES – Atendimentos de demandas afins à missão da 

entidade 

• Áreas técnicas do IDEIES – Elaboração de estudos, pesquisas, projetos e propostas, 

banco de dados e cálculo de indicadores 

• Sindicatos – Usuários de informações para orientar atuação 

• Setor público – Regulação e/ou execução de demandas da indústria 

• Assembleia Legislativa – Monitoramento e articulação na aprovação de leis de 

interesse da indústria 

• Empresas – Propositores de agendas e ações, além de usuários de informações para 

orientar atuação 

• Profissionais da área – Participação atuante nos eventos 

• Escritório de Projetos da FINDES – Gerenciamento intensivo do projeto 

 

Vitória (ES), Março de 2019 

Elaboração 

 

____________________________________ 

Luís Cláudio Magnago Andrade 

Executivo da Câmara Setorial 

Moveleira 

 

Aprovação 

  

____________________________________ ____________________________________ 

Luiz Rigoni 

Presidente da Câmara Setorial 

Guilherme Weichert Neto 

Coordenador de Conselhos 

Temáticos e Câmaras Setoriais 

Industriais 

 


