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ENTREGAS / RESULTADOS

Ações:

• Em prosseguimento à construção do Plano de Desenvolvimento do Setor
Moveleiro, foi realizado a segunda etapa desta construção, onde foram
apresentados a consolidação das dores das empresas e identificados aquelas
mais relevantes, para que sejam construídos os planos de ação focado nas
demandas das empresas.

Outubro - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

Ações:

• A Câmara Setorial da Indústria Moveleira, o Sebrae e os Sindicatos do Setor
Moveleiro (Sindmadeira, Sindmóveis e Sindimol) realizaram o Workshop de
Construção do Plano de Desenvolvimento do Setor Moveleiro. O objetivo foi
identificar os principais Gaps da cadeia produtiva moveleira e construir
direcionamentos estratégicos para transformar o setor e possibilitar o
aumento da competitividade das empresas capixabas.

• Nesta primeira etapa foram identificados as dores das empresas.

Setembro - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

Ações:

• Discutido pela CSI Moveleira projeto “Plano de Desenvolvimento do Setor
Moveleiro” visando definir o papel das empresas e entidades em ações
estratégicas para aumentar a competitividade as empresas do setor.

Junho - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

Ações:

• A Câmara moveleira está mobilizando às empresas do setor a aderirem ao
programa do Senai de Mentoria Lean. O programa permite que uma equipe
da empresa seja preparada para realizar a implantação de processos com a
filosofia Lean, com a mentoria de um especialista do Senai.

• Foi apresentado na última reunião da CSI Moveleira uma proposta de projeto
para a criação de um Plano de Desenvolvimento do Setor Moveleiro, visando
definir o papel das empresas e entidades em ações estratégicas para
aumentar a competitividade as empresas do setor.

Maio - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

Ações:

• Finalizado o projeto da Convenção trabalhista do setor moveleiro capixaba e foi
definido uma pauta única para discutir com o Sindicato dos Trabalhadores

• Representantes da Câmara Moveleira definiram três propostas de projetos junto ao
executivo do Copin para buscar recursos do Fundo Capixaba de Inovação
(Desenvolvimento de tecnologia LED - em Bordas; Programa Estadual de adequação
primária das empresas moveleiras rumo a indústria 4.0; e sistema sustentável de
reaproveitamento de resíduos do setor moveleiro (triagem, beneficiamento e
comercialização)

• Foi realizado no dia 27 de março no Senai Vila Velha, em parceria com o Copem, o
Seminário sobre Legislação Trabalhista, com o enfoque de "como contratar
trabalhadores com base na nova legislação trabalhista". Estiveram presentes mais de
40 representantes de empresas da região.

Abril - 2019



COMUNICADOS:

Foi realizado no dia 12/02 a reunião com os Presidentes e executivos dos três Sindicatos do setor moveleiro

(Sindimol, Sindmadeira e Sindimóveis) para definir a estratégia conjunta para a Convenção Trabalhista junto ao

Sindicato Laboral. O grupo foi assessorado por advogados da Unidade Jurídica do Sistema Findes.

No dia 05/03, representantes do Senai e Sebrae se reuniram com o Sindimóveis para estruturar uma ação de

promoção e valorização do setor moveleiro da região Sul e apresentar às empresas oportunidades que as

Instituições oferecem ao setor. A ideia é realizar ações junto a arquitetos, decoradores, designers e demais

profissionais que terão a oportunidade de conhecer produtos diferenciados construídos pelas empresas locais e

apresentar as ações das Instituições para as empresas.

AÇÕES:

Elaboração dos Termos de Abertura dos Projetos (TAP’s), Projetos e Planos de Ações

Análise das demandas da Agenda Sindical

Revisão da estrutura do Conselho

ENTREGAS / RESULTADOS Março - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

COMUNICADOS:

Com base em minuta padrão disponibilizada pela Unidade Jurídica, a Câmara reunirá
os três Sindicatos do setor moveleiro para definir estratégias e alinhar os
entendimentos para construir uma nova Convenção Trabalhista para o setor,
respeitando as especificidades de cada região.

AÇÕES:

Elaboração dos Termos de Abertura dos Projetos (TAP’s), Projetos e Planos de Ações

Análise das demandas da Agenda Sindical

Revisão da estrutura do Conselho

Fevereiro - 2019



ENTREGAS / RESULTADOS

AÇÕES:

Elaboração dos Termos de Abertura dos Projetos (TAP’s), Projetos e Planos
de Ações

Análise das demandas da Agenda Sindical

Revisão da estrutura do Conselho

Janeiro - 2019


