SOBRE O NOSSO GRUPO

SOBRE O PROGRAMA SIBRATEC

O Grupo Ânima é um dos mais relevantes grupos
educacionais privados de ensino superior do país,
com quase 100 mil estudantes matriculados em
diversos campi de São Paulo, Minas Gerais, Goiás
e no Sul do país.

A Rede de Extensão Tecnológica do SIBRATEC tem
por objetivo promover o aumento da produtividade
e competitividade da indústria Catarinense através de
consultorias especializadas. Parte do seu projeto terá
recursos financeiros subsidiados pela FINEP e FAPESC.
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O que é o Programa

Modalidades de

Modalidades de

O SIBRATEC EXTENSÃO é um programa de apoio
tecnológico via consultorias “in company” com a
finalidade de promover a extensão tecnológica
nas empresas localizadas dentro do Estado de
Santa Catarina. Nestes atendimentos, especialistas
ajudarão as empresas na resolução de problemas
de gargalo na gestão tecnológica, projeto, produção,
desenvolvimento e comercialização de bens e
serviços.

O Programa SIBRATEC EXTENSÃO possui
4 modalidades de atendimento. São elas:

M3 Gestão do Processo Produtivo

SIBRATEC EXTENSÃO

Quem faz o atendimento?
Fazem parte da rede, especialistas dos seguintes
executores parceiros do projeto: CERTI, EPAGRI,
FURB, SENAI/SC, IEL/SC, UDESC e UFSC. Então,
sua empresa será atendida por especialistas com
vivência na prática do seu segmento industrial.

Quem pode ser atendido?

ATENDIMENTO

M1 Atendimento c/ Unidade Móvel
Nesta modalidade destacam-se os atendimentos às
indústrias dos segmentos moveleiro, alimentício,
plástico e fundição. Uma unidade móvel equipada
com laboratório atende in loco e realiza uma série
de testes pertinentes ao atendido. Com este
atendimento, normalmente se obtém resultados em
adequação e/ou melhoria de processos e produtos,
redução de custos operacionais, entre outros.

Os atendimentos desta modalidade visam à
adequação de produtos em normas técnicas e
regulamentação vigente no mercado destino do
cliente. É comum haver uma conquista de novos
clientes externos e abertura de novos mercados
logo após esta adequação.

Quais os segmentos atendidos?
Os principais segmentos industriais atendiddos são:
metalmecânico
madeireiro e moveleiro
plástico
têxtil
cerâmico
agroindustrial

Na categoria de atendimento GPP - Gestão do
Processo Produtivo, nossos especialistas ajudarão
a empresa a alcançar melhores resultados financeiros
e produtivos. São consultorias focadas no aumento
de produtividade e competitividade, como por
exemplo, a implantação de Lean Manufacturing ou
Lean Office. São técnicas mundialmente difundidas
e que trazem benefícios para empresas do mundo
todo, em todos os segmentos industriais.

M2.1 Adequação de Produto ao
Mercado Externo

Empresas do Estado de Santa Catarina, com CNAE
no ramo industrial/fabricação e que esteja dentro
das categorias de micro, pequeno e médio porte.

-

ATENDIMENTO

M2.2 Adequação de Produto ao
Mercado Interno
Na modalidade de adequação ao mercado interno,
normalmente busca-se uma melhoria de qualidade
ou até mesmo uma adequação do produto às regras
e normas técnicas vigentes no Brasil.

M4 P+L Produção Mais Limpa
Eficiência energética e a redução ou o maior
reaproveitamento de resíduos gerados na produção
industrial são assuntos muito atuais. Cada vez mais
as empresas tem voltado a atenção e esforços à
resolução de problemas relacionados com estes
assuntos e muitas vezes isso tem gerado grande
economia de recursos. O Atendimento M4 sempre
provê ótimos resultados às indústrias que aderem
ao programa.

