
Atuação Firjan



Desenvolvimento da 

Gestão Sindical

Fortalecimento 

Empresarial

Suporte à 

Comunicação

PORTFÓLIO DE SOLUÇÕES PARA SINDICATOS FILIADOS
Pilares



Conteúdo para gestores e equipes sindicais a respeito de exigências legais e boas 

práticas para o bom funcionamento de um sindicato empresarial, contribuindo 

assim para o fortalecimento da representatividade sindical e ampliação da 

percepção de valor da atuação do sindicato nas respectivas regiões de 

abrangência. O conteúdo da cartilha está dividido em seis subtemas:

Manual de Processos Sindicais 

 Aspectos legais

 Boas práticas de gestão

 Base de representação

 Comunicação

 Relacionamento com 

associados

 Prospecção de potenciais 

associados

DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO SINDICAL



Iniciativas para o fortalecimento da gestão sindical 
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO SINDICAL

Envio de 

Prospects
Associe-seTreinamento de 

Ambientação

Atualização da Base 

de Associados

Sistema para cadastro 

de empresas 

interessadas em se 

associar à Firjan, 

direcionadas para 

associação sindical

Base de dados de 

empresas não associadas 

para o sindicato fazer a 

prospecção. 

Oportunidade para o 

executivo sindical 

conhecer um pouco mais 

sobre a Firjan e os 

benefícios oferecidos 

para os seus associados.

Manutenção da Base de 

Associados para controle 

da utilização dos 

benefícios e geração de 

informação qualificada 

para subsidiar ações de 

fidelização. 

Capacitação em 

Gestão Sindical 

Realização de oficinas 

com consultores 

especializados para 

promover boas práticas 

em gestão sindical e 

competências dos 

líderes e executivos 

sindicais.

Soluções 

customizadas

Iniciativas conduzidas 

com sindicatos de 

forma customizada 

como Planejamento 

Estratégico e 

Mapeamento de 

Processos



Iniciativas para o fortalecimento da gestão sindical 
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO SINDICAL

OFICINA DE GESTÃO SINDICAL



 Encontro Nacional da Indústria – ENAI

 Benchmarking Sindical 

 Intercâmbio de Lideranças Sindicais 

 Catálogo de Boas Práticas

 Oficinas para Sindicatos

Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) 
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO SINDICAL

 Pesquisa com Sindicatos e Indústrias



O programa de Benefícios e Descontos com

Empresas Parceiras oferece para os associados

aos sindicatos filiados à Firjan condições

especiais na compra de produtos ou serviços de

empresas parceiras.

Benefícios e Descontos

FORTALECIMENTO EMPRESARIAL



A realização de caravanas para feiras e eventos 

setoriais para a promoção do associativismo e para 

estreitar as relações entre empresas e sindicatos. A 

Firjan publica anualmente o edital com o regulamento 

para participação e o calendário de eventos. 

Caravanas Empresariais Qualificação Setorial Eventos

O programa de Qualificação Setorial tem o objetivo 

de capacitar e aperfeiçoar trabalhadores da indústria 

de forma gratuita. Uma parceria entre o sindicato e a 

Firjan Senai que proporciona o desenvolvimento de 

mão de obra qualificada para a indústria.

Realização de eventos para promover o debate e  

esclarecimento de temas relevantes para o dia-a-dia 

do empresário do Estado do Rio de Janeiro. Com apoio 

de especialistas nos temas abordados, é uma 

oportunidade de compartilhar práticas e 

conhecimentos. 

FORTALECIMENTO EMPRESARIAL



• Fortalecimento do associativismo

• Mobilização para participação em 

ações e eventos estratégicos

• Planejamento e acompanhamento 

de Caravanas à eventos 

• Gestão das demandas sindicais e 

empresarias. 

RELACIONAMENTO 

ESTRATÉGICO



SUPORTE À COMUNICAÇÃO

Produção de enxoval

Elaboração de peças de comunicação com uma 

identidade visual padronizada, proporcionando 

uma unidade visual. 

Soluções customizadas

Desenvolvimento de soluções customizadas para 

aprimorar a comunicação do sindicato com seus 

associados para fidelização e também auxiliar a 

prospecção de novos associados.



9 Representações Regionais

Gerência Geral de Suporte 

Sindical e Empresarial – GGE 

localizada na sede

Cada região tem sua vocação 

industrial, com particularidades, 

desafios e pontos fortes. A Firjan atua 

localmente com equipe dedicada 

junto aos sindicatos, representando 

seus setores e apoiando a criação de 

um ambiente de negócios favorável 

para os seus associados.



Gestão da 
Informação

• Gestão da base de associados dos 

Sindicatos

• Controle das Demandas Sindicais 

e Regionais

• Acompanhamento de indicadores 

de desempenho de atendimento e 

execução de ações para os 

sindicatos




