Perguntas e Respostas
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O que é o Brasil Mais Produtivo?
O Programa Brasil Mais Produtivo é um programa de implementação rápida, de baixo custo,
com o objetivo de aumentar a produtividade das empresas brasileiras e fortalecer desenvolvimento
regional do país. O Programa, criado pelo MDIC, em parceria com CNI/SENAI, Apex-Brasil e ABDI
e apoio do BNDES e SEBRAE, usa como modelo o Indústria + Produtiva, da CNI/SENAI.

Qual o modelo de atuação proposto pelo Programa?
O Programa consiste na realização de consultoria tecnológica no processo produtivo, de
baixo custo, com o objetivo de obter ganhos expressivos de produtividade ou redução no custo de
produção. As melhorias rápidas acontecerão com a utilização de ferramentas de manufatura
enxuta customizadas para atendimento aos setores do Programa, com foco na redução de sete
tipos de desperdícios mais comuns no processo produtivo: superprodução, tempo de espera,
transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos.

Qual o público-alvo do Programa?
São empresas com produção manufatureira, de pequeno e médio porte, localizadas em APLs
ou aglomerações produtivas e que fazem parte das seguintes cadeias produtivas prioritárias:






Metal-Mecânico
Moveleiro
Vestuário e Calçados
Alimentos e Bebidas
Pertencentes aos pilotos do Grupo Interministerial de Extensionismo Industrial

O que é o Grupo Interministerial de Extensionismo Industrial?
O Grupo foi criado em junho de 2015 com o objetivo de integrar as ações de extensionismo
industrial no Governo Federal e instituições parceiras e é composto pelo MDIC, MEC, MCTI, ABDI,
Apex-Brasil, CNI/SENAI e SEBRAE. O Grupo atuará em 5 APLs pilotos, os quais foram
selecionados para receber o Programa Brasil Mais Produtivo e estão devidamente discriminados
na Lista de APLs selecionados, disponível no site do Programa www.brasilmaisprodutivo.gov.br.

Quais empresas estão aptas a participar?
Os critérios necessários para a participação são: fazer parte da cadeia produtiva e do APL
ou aglomeração produtiva selecionados.

Qual é o tempo de atendimento em cada empresa?
O tempo de atendimento é de 120 horas.
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Além da consultoria, quais as outras vantagens de participar do Programa Brasil Mais
Produtivo?
As empresas selecionadas pelo Programa poderão receber consultoria de soluções
tecnológicas por meio do SEBRAETEC e pleitear financiamento nas linhas de crédito MPME
Inovadora e MPME exportadora, do BNDES. Além disso, serão disponibilizadas vagas do
PRONATEC-MDIC, em 2017, para a capacitação e qualificação da mão de obra dos APLs
selecionados pelo Programa.

Por que foram escolhidos esses setores?
Os setores foram selecionados pela aderência e otimização da aplicação da ferramenta da
manufatura enxuta, instrumento de melhoria dos processos produtivos que será utilizado no
Programa Brasil Mais Produtivo. Além disso, outros critérios subsidiaram essa seleção, tais como:
alta empregabilidade, potencial exportador, forte presença de pequenas e médias empresas e
relevância regional dos setores. A decisão foi discutida e pactuada entre as instituições
responsáveis pela realização do programa – MDIC, ABDI, Apex-Brasil e SENAI/CNI.

Por que foram escolhidos esses APLs?
A seleção dos APLs foi feita por meio da análise de dados relativos à quantidade de
empresas existentes nos APLs e aglomerações por cadeia produtiva, potencial de exportação das
suas empresas, relevância econômica regional e otimização das políticas públicas já existentes.
Feita essa análise, a decisão foi discutida e pactuada entre as instituições responsáveis pela
realização do programa – MDIC, ABDI, Apex-Brasil e SENAI/CNI.

Como as empresas podem acessar e se inscrever no Programa Brasil Mais Produtivo?
As empresas devem entrar na página do Programa www.brasilmaisprodutivo.gov.br e fazer
um cadastro com suas informações básicas, detalhando o setor e a localidade em que atuam além
do número de funcionários.

Até quando as empresas poderão se inscrever?
Até julho de 2016 ou quando estiverem inscritas as 3.000 empresas que serão atendidas
pelo Programo. Portanto, as empresas que tiverem interesse devem se inscrever o mais rápido
possível.

Como a empresa saberá que foi selecionada?
Após o cadastramento no site do Programa, consultores do SENAI entrarão em contato
para agendar a contratação do atendimento, caso a empresa possua os requisitos exigidos pelo
Programa. Caso contrário, o contato será para explicar a não aderência ao Programa.
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As empresas que não atuam nesses setores poderão se inscrever?
Sim, o cadastro servirá para compor o banco de dados do programa no que tange à
demanda das empresas. Entretanto, não há previsão de atendimento nesta fase do Programa para
empresas que não pertençam às cadeias produtivas selecionadas.

As empresas que não fazem parte dos APLs selecionados poderão se inscrever?
Sim, o cadastro servirá para compor o banco de dados do programa no que tange à
demanda das empresas e suas localidades. Entretanto, não há previsão de atendimento nesta fase
do Programa para empresas que não estejam inseridas nos APLs e aglomerações produtivas
selecionas.

Quais os custos para a empresa?
As empresas deverão pagar uma contrapartida de R$3.000,00 para participarem do
programa, o que corresponde a 16,67% do custo total do atendimento (R$18.000,00).

Como e quando será feito pagamento da contrapartida para participar do Programa?
O pagamento da contrapartida será negociado com o consultor do SENAI no momento da
contratação do atendimento. O BNDES poderá financiar a contrapartida pelo Cartão BNDES.

Haverá novas etapas do programa?
O programa foi formulado para que haja novas etapas. Os parceiros estão trabalhando
nesse sentido. Entretanto, no momento, não há previsão de data para expansão do programa.

Como será a governança do programa?
A governança será exercida por meio de dois comitês nacionais: o Comitê de Orientação
Estratégica e o Comitê de Orientação Técnica, ambos coordenados pelo MDIC e compostos pelos
parceiros do Programa (CNI/SENAI, ABDI, Apex-Brasil, SEBRAE e BNDES). Além disso, haverá o
Comitê de Assessoramento Local, responsável pelo monitoramento das ações nos estados, que
serão compostos pelos Núcleos Estaduais de APLs, Federações das Indústrias e representações
regionais das instituições parceiras.
Como contatar a equipe do Brasil Mais Produtivo?
O e-mail do Programa é o brasilmaisprodutivo@mdic.gov.br, exclusivo para o público externo, no
recebimento de demandas e dúvidas das empresas

