
BENEFÍCIOS E DESCONTOS PARA
ASSOCIADOS SICEPOT-MG

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS  FIEMG



"O associativismo está no princípio e no DNA dos Sindicatos Empresariais e da Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (FIEMG). E está, sobretudo, no futuro dessas instituições. Somente unidos, entre nós, e com as empresas que
representamos, seremos fortes e capazes de trilhar o caminho da competitividade, sempre em sintonia com os anseios da
sociedade.”

Flávio Roscoe Nogueira
Presidente da FIEMG

 

PALAVRA DOS PRESIDENTES

A FIEMG representa o setor industrial do estado de Minas Gerais e atua na defesa de seus interesses, trabalhando para que a indústria
mineira se torne cada vez mais competitiva, inovadora e sustentável, capaz de gerar novos negócios, riqueza e desenvolvimento.

"Unidos fortalecemos a representatividade, tornando a indústria da construção pesada cada vez mais competitiva, dinâmica e
pronta para os desafios do mercado. O SICEPOT-MG está preparado para defender os interesses de suas associadas e auxiliar na
busca de resultados, competitividade e excelência."

João Jacques Viana Vaz
Presidente do SICEPOT-MG

O SICEPOT-MG representa a indústria da construção pesada em Minas Gerais e  tem como missão fortalecer o setor, defender as
empresas de todos os portes, em diversos segmentos, e trabalhar pelo crescimento da infraestrutura e pelo desenvolvimento do Estado.

.



FINANCIAMENTO E CRÉDITO

Credifiemg: Cooperativa da indústria mineira
de crédito que oferece aos associados taxas
reduzidas de boletos e juros competitivos,
além de gerar soluções financeiras adequadas
e sustentáveis, por meio do cooperativismo,

aos associados e às suas comunidades.



O   SENAI oferece cursos que   visam a ampliação, a

complementação ou a atualização de parte das competências de

um determinado perfil profissional. Estes cursos se destinam

aos trabalhadores que dominam competências do perfil

profissional   nas qual o conteúdo de formação do curso se

insere e precisam se reciclar ou atualizar-se em função de

mudanças nos processos produtivos, modelos de gestão,

inovações tecnológicas etc. 

Além disso, em cada unidade SENAI, há uma equipe de

especialistas apta a prestar consultoria em tecnologia nos

processos e produtos. De forma personalizada, esses

profissionais elaboram diagnósticos e oferecem orientação e

assessoria técnica voltados à implantação, otimização,

sustentabilidade ambiental e melhoria de processos e produtos.



BENEFÍCIOS ÀS EMPRESAS

Ensaios metrológicos realizados com equipamentos de

última geração, produzindo resultados altamente

confiáveis.

Acesso a recursos tecnológicos de ponta para a

realização de serviços técnicos pontuais especializados

(a exemplo da prototipagem).

Possibilidade de atendimento em todo o território

brasileiro, já que os seus institutos tecnológicos

trabalham em sistema de rede.

Orientação completa para adequação do processo ou

do produto aos padrões estabelecidos por normas e

regulamentos dos órgãos fiscalizadores.

Apoio de consultores e profissionais

especializados em qualquer etapa da produção,

desde a concepção do produto até o seu

lançamento no mercado.

Soluções alinhadas com as recentes tendências

tecnológicas, visando a redução de custos e ao

aumento da produtividade.

Customização de ferramentas necessárias para

criação de produtos mais competitivos, no

mercado nacional ou internacional.

Melhoria do controle da qualidade dos produtos

e gerenciamento eficaz da produção.

 



CENTRO DE INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA - CIT SENAI

Oito institutos, divididos entre inovação (ISIs) e
tecnologia (ISTs), somados à Gerência de Metrologia,
consolidam uma ponte entre a universidade e a
indústria. Com as mãos na teoria e na prática, os
institutos desenvolvem soluções inovadoras para
novos processos e produtos. 

No portfólio de serviços, oferecem consultorias,
pesquisa e desenvolvimento de serviços laboratoriais.

A seguir, conheça o que cada um deles pode fazer
pelo seu negócio.



Lean Manufacturing

Digitalização do monitoramento de OEE

Eficiência Energética

Roadmap 4.0

Controle e melhoria de processos

Planejamento e controle de produção

Melhoria do layout produtivo

Adequação à NR12

Adequação à NR10

MELHORIA DE PROCESSOS PRODUTIVOS

NORMAS E REGULAMENTOS TÉCNICOS

Serviços Operacionais

Prototipagem mecânica

Usinagem CNC

Impressão 3D

Corte a laser

Modelamento CAD

Modelamento de produtos 

Desenho de layout produtivo

Prototipagem eletroeletrônica

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

SOLUÇÕES PARA O SEU  NEGÓCIO



Laboratório  de Análise de Areias

Laboratório de Análises Químicas

Laboratório de Ensaios Mecânicos

Laboratório de Análises Metalográficas

Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura

Laboratório de Físico Química

Laboratório de Ensaios em Carvão Coque Mineral

Laboratório de Ensaios Físicos em Calçados

Laboratório de Ensaios em Madeiras, Móveis e Tintas

Laboratório de Ensaios Mecânicos e Análise em Agregado

Siderúrgico 

Laboratório de Ensaios em Sistemas e Materiais para

Construção Civil 

METROLOGIA
Laboratório de Ensaios Elétricos

Laboratório de Calibração

Laboratório de Construção Civil: Ensaios Físicos em

Materiais 

Laboratório de Microbiologia em Alimentos, Bebidas

e Água

Laboratório de Físico-química em Alimentos, Bebidas

e Água

Laboratório de Meio Ambiente: Ensaios físico-

químicos em águas e efluentes líquidos

Laboratório de Classificação Vegetal: Arroz, Feijão e

Soja

Inovação e desenvolvimento de novos Produtos e

Processos

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO



Áreas de Atuação
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Práticas de Segurança e Saúde no Trabalho são compromissos exigidos pela legislação brasileira e ainda contribuem significativamente para

o aumento do faturamento de sua empresa.

CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ERGONOMIA

Por meio do Comitê de Ergonomia e da Consultoria e Assessoria em Ergonomia, as empresas têm acesso a serviços que envolvem soluções

ergonômicas nas empresas.

SERVIÇOS MÉDICOS OCUPACIONAIS

O SESI oferece procedimentos ocupacionais de enfermagem, consultas médicas admissionais, periódicas e demissionais, emissão de

atestados de mudança de função e retorno ao trabalho.

EXAMES OCUPACIONAIS

O SESI realiza exames relacionados à saúde ocupacional do trabalhador, como análises clínicas e toxicológicas, audiometria,

eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria, oftalmologia, raios X e ultrassonografia.

O SESI atende indústrias em gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e na

promoção da saúde e educação dos trabalhadores, seus dependentes e comunidade.
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PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da

Construção

PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos

Levantamento de Riscos Ambientais

Laudos Técnicos/LTCAT

Exames Audiométricos

Exames Complementares

Consultas Ocupacionais

PCA – Programa de Conservação Auditiva

PPR – Programa de Proteção Respiratória

Análise Ergonômica do Trabalho

Gestão Ergonômica

Treinamentos em Segurança e Saúde do Trabalho

SIPAT/SIPATMIN – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO



EDUCAÇÃO
A Rede SESI de Educação de Minas Gerais, está em sintonia

com as melhores práticas e conceitos em educação mundial.

Além do ensino acadêmico de destaque, fazem parte da nossa

metodologia, focada no desenvolvimento integral dos alunos,

o aprendizado tecnológico e a formação humana, através de:

Educação Infantil para crianças de 1 a 5 anos;

Ensino Fundamental para crianças e adolescentes de 6 a 14

anos;

Ensino Médio para adolescentes de 15 a 17 anos;

Ensino Médio do SESI + Curso Técnico do SENAI
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ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS

O esporte e a qualidade de vida são fundamentais

para que os trabalhadores da indústria e seus

familiares, como também crianças, adolescentes,

jovens e adultos da comunidade possam, se

desenvolver para a cidadania. O esporte no SESI-

MG tem papel relevante e recebe atenção especial

por ser ferramenta eficaz na transformação e

inclusão social.

CULTURA

O SESI oferece o serviço de customização e

consultoria de projetos e atividades culturais para

contribuir com o aumento da qualidade de vida

dos industriários, promovendo sua criatividade

através de atividades como peças teatrais,

apresentações musicais, intervenções artísticas.

Essas atividades podem ser realizadas em SIPATs

ou em outros eventos e situações que exijam uma

abordagem mais criativa e inovadora.

ESPORTE E CULTURA



O   Instituto Euvaldo Lodi - IEL  é a instituição da

FIEMG que atua como interlocutora e promotora da

interação entre empresas e centros de conhecimento

em Minas Gerais. 

Sua missão é promover a competitividade da

indústria mineira por meio de soluções em inovação,

capacitação e interação entre empresas e centros de

conhecimento, universidades e instituições de

fomento.
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FIEMG COMPETITIVA

E uma iniciativa subsidiada pela FIEMG e IEL, em parceria com o SICEPOT-MG, para o

desenvolvimento de projetos focados no aumento da produtividade e competitividade

da indústria, com base nas necessidades setoriais.

Para os sindicatos e indústrias associadas os Produtos e Serviços do Fiemg

competitiva possuem subsídios.

 

PROGRAMA ENGENHEIRO EMPREENDEDOR

Um programa gratuito do IEL e SENAI em parceria com SEBRAE/MG, P7 Criativo,

FIEMG LAB e Raja Valley. Tem como objetivo desenvolver comportamentos e atitudes

empreendedoras em estudantes e recém-graduados dos cursos de Engenharia e áreas

afins (Arquitetura,  Design, Administração, Sistema da Informação, Ciência da

Computação).



PROJETOS
1 - PROJETO COMPRE BEM

O Projeto Compre Bem da FIEMG apoia empresas investidoras
na identificação e prospecção de novos fornecedores em
Minas Gerais. A FIEMG auxilia no processo de compras e
oxigenação da área de suprimentos dos investidores.

2 - PROJETO FORTE FIEMG

O Projeto Forte da FIEMG  atrai negócios para a indústria
mineira. Com ele a FIEMG conecta demandas de grandes
empresas/instituições investidoras com potenciais
fornecedores mineiros.

3 - PROJETO VENDA MAIS

O Projeto Venda Mais da FIEMG aproxima os fornecedores
de possíveis clientes, criando oportunidades de divulgação de
novas soluções para a indústria e aumentando a possibilidade
de negócios lucrativos para ambas as partes.

4 - PORTAL DE COMPRAS DA INDÚSTRIA

Ferramenta Business to Business que conecta fornecedores e
compradores num ambiente digital, prático e ágil, criado para
proporcionar mais oportunidades de negócio, automação do
processo de compra, ganho de produtividade,
rastreabilidade, maior alcance, networking, compliance e
transparência, gerando crescimento e fortalecimento das
indústrias de Minas Gerais.

ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Promove a conexão entre a oferta e a demanda de produtos e/ou serviços industriais por meio de programas de negócios,
facilitando o atendimento e garantindo informações relevantes em questões ambientais, tributárias,  logísticas, trabalhistas,
de energia e auxílio em parcerias com setor público e privado para apoiar no processo de investimento no estado de Minas
Gerais, reunindo expertise para atender os diversos setores econômicos e suas demandas.  



Mídia: Produção editorial, Audiovisual e Música

Cultura: Patrimônio Cultural, Atividades artísticas e Gastronomia

Tecnologia e Inovação: Software e Conhecimento

Criações Funcionais: Arquitetura, Publicidade, Moda, Design e Móveis.

O P7 Criativo é a Agência de Desenvolvimento da Indústria Criativa de Minas Gerais. Tem como missão promover negócios

que têm a criatividade, a inovação e o conhecimento como ingredientes fundamentais para a geração de valor, através de

um ambiente colaborativo e inspirador, possibilitando network qualificado, acesso a programas de apoio e capacitação.

São quatro grupos se desdobram em quatro subgrupos:

O IEL auxilia as empresas mineiras a concretizar suas táticas de inovação com foco em Propriedade Intelectual (PI),
desenvolvendo uma gestão estratégica estruturada no estabelecimento de uma política interna de proteção ao
conhecimento, na definição da estratégia de prospecção tecnológica da empresa e na gestão de portfólio de bens
intelectuais.

P7 CRIATIVO

ESTRATÉGIA DE PROPRIEDADE INTELECUTAL



INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

Área do IEL que oferece Estratégias e Ferramentas Digitais e
suas possibilidades de aplicação para a expansão de
fronteiras, mercados, inovação e negócios, além de
potenciais usos da inteligência competitiva como estratégia
para a tomada de decisão.

FIEMG LAB

O FIEMG Lab é uma iniciativa pioneira do Instituto Euvaldo
Lodi (IEL) de Minas Gerais, no âmbito da FIEMG. É um
programa de aceleração de startups maduras que
apresentem soluções para as indústrias, conferindo
diversificação e competitividade a estas e contribui para a
nova configuração do ambiente de negócios em Minas.



RADAR 12 - PROSPEÇÃO TECNOLÓGICA

O IEL desenvolveu a metodologia Radar 12 para

simplificar o acesso as informações tecnológicas,

inserindo na empresa um procedimento de análise

estratégica dos elementos contidos nos bancos de

patentes. Como por exemplo, o IEL verifica se a

empresa não está infringindo direitos de terceiros

ou mesmo se há conhecimentos em domínio

público para a livre utilização no mercado nacional.



O Centro Industrial e Empresarial de Minas

Gerais  - CIEMG, integra a FIEMG, agregando

as empresas industriais de Minas Gerais, seus

fornecedores e parceiros, funcionando como

ponto de encontro entre a indústria do estado

e sua cadeia produtiva.
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ODONTOLOGIA

QUEM TRABALHA NA
INDÚSTRIA TEM UM MOTIVO A
MAIS PARA SORRIR.

EDUCAÇÃO

UNA, A INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR OFICIAL
DA INDÚSTRIA MINEIRA.



O Odontoindústria é um produto SESI que oferece

tratamento odontológico de qualidade, com mensalidades

diferenciadas aos industriários e seus dependentes.

Os cuidados com a boca são parte integrante da saúde geral

do indivíduo. Afinal, doenças cardíacas e gastrointestinais

podem estar relacionadas a doenças bucais. A saúde e o

bem-estar dos profissionais refletem em produtividade e

diminuição do absenteísmo, além de evitar acidentes de

trabalho.

O OdontoIndústria é o único plano odontológico do mercado

especialmente desenvolvido para atender o trabalhador da

indústria.

A UNA e a Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) se

unem em uma parceria inédita. Agora, a UNA é oficialmente a

instituição de ensino superior da indústria mineira. Essas duas

grandes instituições de Minas Gerais convergem em um só

objetivo: aproximar a academia do setor produtivo.

Condições especiais sobre o valor bruto das mensalidades nos

cursos de graduação e Pós-graduação Lato Sensu oferecidos pela

UNA e UNI-BH para os funcionários das entidades FIEMG, e seus

respectivos filhos e cônjuges/companheiros e estagiários, além

dos sindicatos e empresas associadas aos sindicatos filiados a

FIEMG. 



FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FIEMG

SICEPOT-MG - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PESADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Não é permitida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio.


