PROGRAMA
EFICIÊNCIA PRODUTIVA
PANIFICAÇÃO
E CONFEITARIAS
Chegou a oportunidade de fortalecer sua indústria e criar
condições para competir no cenário atual. Com micro e
pequenas indústrias organizadas, é mais fácil enfrentar
desafios comuns e aumentar sua competitividade.
O Procompi é um programa de apoio à competitividade
das micro e pequenas indústrias. Uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

OBJETIVOS
•

•

•

Aumentar a capacidade gerencial, inovadora e associativa e a sustentabilidade ambiental das micro e
pequenas indústrias.
Formar ou fortalecer núcleos setoriais que
estimulem a cooperação entre as empresas, para
debate e resolução dos problemas comuns.
Estimular a estruturação da governança dos projetos apoiados e dos Arranjos Produtivos Locais.

PROGRAMA

O Procompi – Panificação e Confeitaria SP é um programa de Eficiência Produtiva nas Micro e Pequenas
Empresas para diagnosticar, capacitar, orientar e melhorar, de forma coletiva, sua competitividade com ações
que aumentem a produtividade, reduzem o volume
de desperdício e o de consumo de energia elétrica,
além de aprimorar a gestão empresarial.

QUEM PODE PARTICIPAR

Micro e pequenas empresas do setor de Panificação e
Confeitaria da Região Metropolitana de São Paulo (enquadradas na Lei Geral das Micro e Pequenas empresas
= faturamento anual até R$ 4.800.000,00).

COMO FUNCIONA

O Procompi – Panificação e Confeitaria é realizado por
meio de um plano estruturado pela Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), em parceria
com Sebrae-SP, as empresas, o Sindicato da Indústria
de Panificação e Confeitaria de São Paulo (Sindipan) e
o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do
ABC e região (Sipan ABC).
Por meio da adesão de, no mínimo, 35 empresas serão
desenvolvidas ações de:
•
Capacitação empresarial.
•
Inserção de produtos nos mercados nacional e
internacional.

•
•
•
•
•

Qualificação e desenvolvimento de fornecedores.
Eficiência produtiva e gerencial.
Redução de custos de produção.
Conservação do meio ambiente.
Inovação, entre outros.

Para definir as ações que serão comtempladas no plano
estruturado serão aplicados diagnósticos nas empresas
participantes para identificar as necessidades coletivas
do grupo.
Com isso, será apresentada uma proposta de plano
ação às empresas participantes para alinhamento e
aprovação.

METAS DO PROGRAMA

As empresas participantes desenvolverão ações para
atingir as seguintes metas nas suas empresas, até o final
do projeto:
•
Produtividade: aumento de 10%.
•
Volume de desperdício: redução de 10%.
•
Consumo de energia elétrica: redução de 10 %.

DURAÇÃO

Aproximadamente 8 meses de atividades, em torno de
80 horas/atividades de capacitação.
Obs.: Esta estimativa de duração poderá sofrer alteração, a depender
exclusivamente da aplicação do diagnóstico e das necessidades coletivas das empresas participantes.

PRAZO DE ADESÃO
Até 23/02/2018.

ÚLTIMAS VAGAS

INVESTIMENTO

A CNI/Sebrae NA/Sindicatos/Fiesp subsidiam 70% do
total do projeto.
Valor Total do Projeto por Empresa

R$ 4.268,00

Subsídio das Entidades Realizadoras (70%)

R$ 3.000,00

Investimento por Empresa

R$ 1.286,00

O valor a ser investido poderá ser pago em 8 parcelas de R$ 160,75/
mensais para a Fiesp.
Obs.: O valor poderá sofrer alteração, caso tenhamos mais de 35
empresas aderidas ao Procompi.

