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CONVITE À LEITURA

 Uma trajetória é feita de ideais, propósitos e muita dedicação. Esses foram 
os ingredientes dessa jornada iniciada em 2011 que, somados ao esforço de cada 
envolvido, resultaram no Sistema Fiep que vemos hoje, que ao longo desses últimos 
anos conseguiu fortalecer o seu posicionamento de representar o setor produtivo 
paranaense e apoiar as indústrias no enfrentamento das crises e na adaptação às novas 
necessidades e modelos de negócios.

 Por este motivo, convidamos a todos para percorrerem a trajetória que o 
Sistema Fiep traçou nestes últimos 8 anos, relembrando as ações, estratégias e fatos que 
formaram e transformaram a vida de todos os que em algum momento se relacionaram 
com a nossa instituição.

SOMOS TODOS SISTEMA FIEP
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D I R E TO R I A

P R E S I D E N T E
Edson Luiz  Campagnolo

V I C E - P R E S I D E N T E S
Aurél io  Sant ’anna
Car los  Walter  Mar t ins  Pedro
Cláudio  Petr ycosk i
Edson Luiz  Schmitz
Eva ldo K osters 
Hél io  Bampi
Jorge Szabl i  Junior
Marco Antonio  Gal lass in i  da  S i lva
Nelson Rober to  Hübner
Osmar  Ceol in  A lves
R amon Andrés  Dor ia
Rommel  Bar ion
Roni  Junior  Mar in i
S idney Pac iorn ick
Val ter  Lu iz  Ors i

S E C R E TÁ R I O S

1º  Secretár io
Marcelo  I van Melek

2º  Secretár io
Claudio  Grochowicz

3º  Secretár io
Joaquim Cancela  Gonçalves

T E S O U R E I R O S

1º  Tesoureiro
Adi lson Cozendey Fi l ipak i 

2º  Tesoureiro
José  Georgevan Gomes de Araújo 

3º  Tesoureiro
I tamar  Car los  Fer re i ra

G E S TÃ O  2011 - 2015
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D I R E TO R E S  S U P L E N T E S
Nelson Arnaldo K owalsk i
Sebast ião Fer re i ra  Mar t ins  Júnior
R afae l  L i s ton
Waldomiro Wander ley  Luersen
Estanis lau Fi l lus
Danie l  Wosniak
Jul iano Langowsk i
Rodr igo R afae l  de  Medei ros  Mar t ins
Jo ice  Mar ia  Ner v is  Roncagl io
Sa lete  Gauginsk i
Marcos  Auré l io  Tudino
Edson José  de Vasconcelos 
Samuel  Le iner
Fabio  Pi res  Lea l
João Alber to  Soares  de Andrade
Paulo  Rober to  Pupo
Suel i  de  Souza Bapt isaco
José Car los  de Godoi
Rui  Londero Benett i
Marc io  St rapasson
Mar ia  José  do Nasc imento

CO N S E L H O  F I S C A L

Efet ivos
N i lo  C in i  Junior
Josafat  Kubrak 
Mar ia  Abiga i l  Be i ra  For tuna 

Suplentes
Antonio  Di  R ienzo
Fabr ic io  Antonio  More i ra  Neto
Rober to  B iesemeyer

D E L E G A D O S  R E P R E S E N TA N T E S  
J U N TO  AO  CO N S E L H O  DA 
CO N F E D E R AÇ ÃO  N AC I O N A L  DA 
I N D Ú S T R I A

Efet ivos
Edson Luiz  Campagnolo
Rodr igo Costa  da  Rocha Loures 

Suplentes
Bi ratã  H igino Almeida Giacomoni
Paulo  Eduardo Rodr igues  Ceschin



D I R E TO R I A

P R E S I D E N T E
Edson Luiz  Campagnolo

V I C E - P R E S I D E N T E S
Abi l io  de Ol ive i ra  Santana 
Ar y  Sudan
Car los  Walter  Mar t ins  Pedro
Cláudio  Petr ycosk i
Edson José  de Vasconcelos
Hél io  Bampi
João Alber to  Soares  de Andrade
José Eugenio  Souza de Bueno Gizz i
Marco Antonio  Gal lass in i  da  S i lva
M iguel  Rubens  Tranin
Nelson Rober to  Hübner
Osmar  Ceol in  A lves
Paulo  Rober to  Pupo
Roni  Junior  Mar in i
Sebast ião Fer re i ra  Mar t ins  Júnior

D I R E TO R E S  S E C R E TÁ R I O S

1º  Diretor  Secretár io
Claudio  Grochowicz

2º  Diretor  Secretár io
Bi ratã  H igino Almeida Giacomoni

3º  Diretora  Secretár ia
Luciana Bechara  Zuk ovsk i  Wicher t

D I R E TO R E S  F I N A N C E I R O S

1º  Diretor  Financeiro
Nelson Furman

2º  Diretor  Financeiro
José  Georgevan Gomes de Araújo 

3º  Diretor  Financeiro
I tamar  Car los  Fer re i ra

G E S TÃ O  2015 - 2019
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D I R E TO R E S  S U P L E N T E S
Waldomiro Wander ley  Luersen
Estanis lau Fi l lus
Danie l  Wosniak
Jul iano Langowsk i
Samuel  Le iner
Al lan Gomes Guimarães
Ater  Car los  Cr i s tófo l i
Darc y  M iara  Junior
E l i seu Avel ino Zanel la
Eugenio  Rossato
Fabio  Caste l lo  Branco Gradowsk i
Fabr ic io  Antonio  More i ra  Neto
I r ineu Munhoz
Ja i r  José  de Souza
Joana do Nasc imento Pennacchi
Mauro Pere i ra  Schwar tsburd
Sérgio  B iazze
Valc ide i r  Garc ia  Fer re i ra
Vi l son Fe l ipe Borgmann
Wi lson B i l l

CO N S E L H O  F I S C A L

Efet ivos
Rober to  Fláv io  da  S i lva  Pecoi ts
Marce lo  I van Melek
Edson Marcelo  Recco 

Suplentes
Antonio  Di  R ienzo
Antonio  C laudio  Vie i ra

D E L E G A D O S  R E P R E S E N TA N T E S  J U N TO 
AO  CO N S E L H O  DA  CO N F E D E R AÇ ÃO 
N AC I O N A L  DA  I N D Ú S T R I A

Efet ivos
Edson Luiz  Campagnolo
Vi rgi l io  More i ra  Fi lho

Suplentes
Rodr igo R afae l  de  Medei ros  Mar t ins
José Car los  de Godoi
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PALAVRA DO PRESIDENTE

 Promover transformações, inovar e evoluir são tarefas, por si só, bastante complexas. 
Quando realizadas em um cenário em que o ambiente externo é turbulento e repleto de 
incertezas, tornam-se ainda mais difíceis. Mas foi assim, em condições desafiadoras tanto para o 
setor produtivo quanto para a própria organização, que o Sistema Fiep conseguiu, nos últimos 
8 anos, promover uma transformação em seu modelo de governança, inovar em sua forma de 
atuação e evoluir na defesa dos interesses e na prestação de serviços para o crescimento da 
indústria do Paraná.

 Quando tomou posse para seu primeiro mandato, no fim de 2011, a diretoria da Fiep 
encontrava um panorama favorável para a indústria paranaense. Naquela época, o setor vivia 
os últimos anos da fase de maior crescimento de seu faturamento e da geração de empregos. A 
partir de então, o que começou com uma desaceleração no ritmo de expansão se converteu, de 
2014 em diante, em uma das piores retrações da história de nosso parque industrial – puxada 
pela crise que se abateu sobre toda a economia brasileira. Para se ter uma ideia dos estragos 
causados pela recessão, somente nos três anos seguintes as indústrias do estado fecharam 
nada menos do que 76 mil postos de trabalho.

 Essa dura realidade enfrentada pelos industriais moveu o Sistema Fiep a, mais do que 
nunca, cumprir com sua missão de servir e fortalecer a indústria para melhorar a vida das 
pessoas. Um dos caminhos para isso foi a busca permanente pelo diálogo com as diferentes 
esferas do poder público, procurando alcançar um melhor ambiente para que as empresas 
desenvolvessem plenamente suas atividades. Mais do que isso, a instituição se posicionou 
firmemente e foi protagonista em movimentos em favor de mudanças nos rumos políticos do 
país, que vinham afetando diretamente o cenário econômico.
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˝Sempre mobilizando e ouvindo lideranças 
de todas as regiões do Paraná, o Sistema 

Fiep elaborou documentos que concentram 
as demandas dos empresários e servem para 

estruturar um planejamento de curto, médio e 
longo prazo para o setor industrial.˝

 Esse trabalho de articulação foi reforçado pela apresentação de propostas 
concretas. Sempre mobilizando e ouvindo lideranças de todas as regiões do Paraná, o 
Sistema Fiep elaborou documentos que concentram as demandas dos empresários e 
servem para estruturar um planejamento de curto, médio e longo prazo para o setor 
industrial. O primeiro deles, apresentado durante as eleições de 2014, foi o caderno 
de Propostas para Competitividade da Indústria Paranaense – Recomendações para a 
Política Industrial. Um trabalho que foi aprofundado dois anos depois, com o lançamento 
do Master Plan de Competitividade para a Indústria Paranaense 2031. Além de servir 
como roteiro para a evolução do setor, o Master Plan é também um plano estratégico 
para a atuação do Sistema Fiep.
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 A esse plano, que por si só já seria um importante legado para a instituição, somou-se uma 

completa reestruturação na forma de se administrar o Sistema Fiep. A implantação de um novo 

modelo de governança corporativa, baseado nas melhores práticas do mercado, e a utilização de 

avançados softwares de gestão passaram a garantir mais eficiência, controle e transparência na 

aplicação dos recursos da instituição. A implantação de um Programa de Integridade pautado na 

ética e na responsabilidade na condução dos negócios foi outra ação que ajudou o Sistema Fiep a se 

tornar referência entre as entidades do chamado Sistema S.

 Além disso, o Sistema Fiep avançou no processo de integração das instituições que o 

compõem – Fiep, Sesi, Senai e IEL – buscando não apenas a otimização de recursos, mas também 

uma oferta mais assertiva de serviços que apoiem a evolução do setor industrial. Isso possibilitou 

a implantação de inúmeros projetos em áreas como o apoio aos sindicatos, com a criação das 

Casas da Indústria; inovação e tecnologia, com investimentos especialmente nos Institutos Senai de 

Tecnologia e Inovação (ISTs e ISIs); educação, com a ampliação da rede do Colégio Sesi, que passou a 

contar com unidades internacionais; educação executiva, com o novo foco dado à atuação do IEL; e 

uma nova estratégia de atendimento aos municípios e às indústrias por meio de Unidades Móveis.

 Ações que nos aproximaram ainda mais do setor industrial, comprovando, assim como 
diz o principal lema que marcou esta gestão, que Nosso i é de indústria. 

 Todo esse trabalho realizado nos últimos 8 anos é apresentado neste relatório. Um trabalho que 

transforma a vida de milhares de pessoas e contribui de maneira significativa para o desenvolvimento 

de nossa sociedade. Acima de tudo, um trabalho que nos faz ter certeza de que cumprimos plenamente 

a missão do Sistema Fiep.

Edson Campagnolo
Presidente  do Sistema Fiep • 2011-2019
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1. Campus da Indústria - Curitiba • 2. ID Fashion - Curitiba, 2017 • 3. Fórum Setorial da Borracha - Ponta Grossa, 2012 • 4. Casa da 
Indústria - Maringá • 5. Adam Robô • 6. Colégio Sesi Internacional Trilíngue - Foz do Iguaçu, 2018
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QUEM SOMOS

O SISTEMA FIEP

 Com soluções desenvolvidas pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), 
Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL), somos uma instituição que atua no atendimento das necessidades do setor 
produtivo, com foco nas indústrias, no trabalhador e suas famílias. Para tanto, o Sistema Fiep 
promove o incentivo ao progresso da indústria paranaense e a melhoria da vida das pessoas e 
da sociedade. 
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A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), resultado da associação 
de sindicatos empresariais, que em 2019 completou 75 anos de história, é a maior entidade 
empresarial do estado. Para manter a indústria fortalecida, a Fiep trabalha na representação dos 
interesses do setor. Juntamente com Sesi, Senai e IEL, além das 12 unidades das Casas da Indústria, 
distribuídas em cidades-polo do estado e que abrigam diversos sindicatos, oferecem serviços para 
contribuir com o desenvolvimento nacional e internacional das indústrias paranaenses. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) há 76 anos presta serviços 
de educação, soluções técnicas, tecnológicas e de inovação para a indústria em sintonia com 
as demandas do setor industrial. O portfólio educacional vai desde a iniciação profissional até a 
pós-graduação e, com a maior rede privada de laboratórios integrados do país, é referência no 
apoio ao desenvolvimento industrial, contribuindo para o fomento da inovação, em cooperação 
com a indústria. 

O Serviço Social da Indústria (Sesi), com 73 anos de existência, atua na educação dos 
trabalhadores da indústria e de seus dependentes, na promoção da saúde, qualidade de vida e 
longevidade produtiva. O Sesi também incentiva o acesso à cultura, como forma de estímulo à 
cidadania e responsabilidade social, bem como contribui com soluções voltadas à inovação e 
melhoria da gestão industrial, buscando o fortalecimento das instituições, desenvolvimento e 
empoderamento dos cidadãos. 

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), que completa 50 anos de atuação, abre as portas do 
conhecimento por meio de programas de estágio, ampliando o acesso dos jovens ao mercado 
de trabalho, além de programas de formação e capacitação empresarial. Com as Faculdades da 
Indústria, qualifica profissionais em cursos de graduação, pós-graduação e educação executiva, 
utilizando metodologias orientadas por soluções práticas para as indústrias, qualificação de 
fornecedores e criação de ambientes favoráveis à inovação e ao empreendedorismo.  
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 Sempre com o olhar voltado ao crescimento industrial e social sustentável, direcionamos 
nossos esforços para representar e defender o setor industrial. Aos públicos, ofertamos serviços 
variados para apoiar seus projetos de desenvolvimento. O repertório de iniciativas à disposição 
da indústria e sociedade permeia desde a promoção de capacitação e aperfeiçoamento para 
a formação dos cidadãos até a retenção de talentos para as empresas. Investimos no uso de 
tecnologias e ideias inovadoras que fomentem o empreendedorismo, a gestão da inovação e o 
crescimento do capital intelectual, o aumento da produtividade e da competitividade. Além disso, 
oferecemos soluções para melhorar a qualidade de vida e estimular a longevidade produtiva dos 
trabalhadores. No campo da cultura, promovemos iniciativas que favoreçam a cidadania, além do 
incentivo à gestão socialmente responsável.
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1. Semana da Indústria - Maringá, 2019 • 2. Aniversário Fiep 75 anos - Curitiba, 2019 • 3. Aniversário Senai 75 anos - Curitiba, 2018 •
4. Congresso Sesi ODS - Curitiba, 2019 • 5. Aceleradora Sistema Fiep - Unidade Cidade Industrial de Curitiba, 2019 • 6. Escola Móvel 
(Semana da Indústria)  - Ponta Grossa, 2019  
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8 ANOS
DE GESTÃO
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NOSSA ATUAÇÃO NA DEFESA DOS 
INTERESSES DA INDÚSTRIA 

 Como proposta da gestão, o foco de atuação foi na interiorização das ações e no 
estreitamento do relacionamento entre o setor industrial e os setores público e privado. 
Essa postura buscou mais efetividade na defesa dos interesses da indústria paranaense e ampliação 
da representação do setor produtivo. A proposta também incluiu a ampliação das iniciativas de 
interiorização do Sistema Fiep por meio de uma maior interação com todas as regiões do estado, 
o que reforçou a importância de realizar uma gestão compartilhada e próxima da sua cadeia de 
valor. 

 Para que isso fosse possível, ainda em 2011, foi identificada a necessidade de percorrer 
as principais regiões do Paraná. Com a tarefa de firmar um diálogo entre o Sistema Fiep e as 
lideranças industriais, sindicatos e representatividades do poder público, além da diretoria eleita e 
dos colaboradores da instituição, criamos as Caravanas do Planejamento Estratégico. A 
proposta abriu caminhos para que todos os envolvidos pudessem contribuir com a construção das 
estratégias para os próximos 4 anos. No ano seguinte,  a proposta foi expandida para outras cidades 
do estado e as novas rodadas de planejamento proporcionaram o constante aperfeiçoamento e 
alinhamento das proposições às necessidades da indústria.  

 Diante do cenário de crise econômica enfrentado no país durante o primeiro período da 
gestão (2011-2015), foi iniciada, em outubro de 2015, uma nova rodada tendo o ano de 2019 como 
horizonte de planejamento. Essa rodada contemplou uma etapa de priorização dos Desafios para 
o Desenvolvimento da Indústria, que permitiu identificar os esforços e caminhos de transformação 
necessários para a retomada do crescimento do setor industrial.

 Essas iniciativas, sustentadas por um amplo trabalho de pesquisas e desenvolvimento 
colegiado, resultaram no Master Plan de Competitividade para a Indústria 
Paranaense 2031, uma proposta dirigida à construção de novas realidades e na 
preparação da indústria para a retomada do crescimento, sempre com base em princípios 
de inovação e sustentabilidade.
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Aplicativo - Caravana de Planejamento Estratégico, 2015
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 Outra estratégia para intensificar as ações de relacionamento com todas as regiões do 
estado foi a Semana da Indústria, realizada durante o mês de maio. A partir de 2012, o evento 
passou a estender as comemorações do Dia da Indústria (25 de maio) para diversas regiões, 
com encerramento na capital do estado. Em 2014, como parte da programação, foi criado o 
Troféu Pinheiro de Ouro, uma homenagem a personalidades e instituições que contribuíram 
para o desenvolvimento da sociedade brasileira e paranaense. 
 A Semana da Indústria ganhou ainda mais amplitude em 2019, quando o Sistema Fiep, 
com o apoio dos sindicatos e prefeituras, trouxe para as comemorações regionais as Unidades 
Móveis de Educação, Saúde e Cultura. Esse novo arranjo passou a oferecer serviços gratuitos de 
capacitação profissional, exames de prevenção, atividades culturais para toda a comunidade, 
nomeando maio como o Mês da Indústria.

Semana da Indústria - Londrina, 2019



Sistema Fiep 23

1. Semana da Indústria - Dois Vizinhos, 2017 • 2. Troféu Pinheiro de Ouro - Curitiba, 2016 •  3. Semana da Indústria - Curitiba, 2018 •
4. Troféu Pinheiro de Ouro - Curitiba, 2017 • 5. Semana da Indústria - Curitiba, 2019 • 6.Semana da Indústria - Maringá, 2019  •
7. Aniversário da Fiep 75 anos e Troféu Pinheiro de Ouro, Mérito e Benemérito Industrial - Curitiba, 2019
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 Para promover o Fortalecimento Sindical e o Fomento ao Associativismo, ainda 
no final de 2011, foi criada a Gerência da Central de Relações Sindicais e Coordenadorias Regionais, 
um canal único para atender os sindicatos e estimular o diálogo e a interação com os industriais 
paranaenses. Em 2015, a área foi renomeada como Gerência de Relações Sindicais e, 
desenhado um novo modelo de atuação, fortaleceu seu foco na articulação do Sistema Fiep com os 
sindicatos.
 Neste mesmo ano, iniciou-se o mapeamento das atividades das coordenadorias regionais, 
reformulando o modelo de representatividade e defesa de interesses. A mudança conduziu a 
uma atuação ainda mais ativa dos vice-presidentes da Fiep nas suas regiões e resultou na criação 
das unidades das Casas da Indústria, espaços compartilhados em formato de coworking que 
promovem iniciativas voltadas à representatividade industrial para incentivo ao associativismo 
e ao desenvolvimento das indústrias locais.  
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 Em 2019, com 12 unidades das Casas da Indústria distribuídas em todas as regiões 
do estado (Apucarana, Arapongas, Cascavel, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Londrina, 
Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa e Rio Negro), ampliamos a articulação de nossa agenda de trabalho. 
Com o objetivo de reinventar o modelo de atuação dos sindicatos perante às indústrias, foi iniciado o 
mapeamento dos processos por meio da metodologia Lean Express, como forma de otimizar recursos e 
esforços para uma atuação cada vez mais compartilhada. Essa ação foi conduzida pelo IEL inicialmente 
nas unidades das Casas da Indústria de Londrina, Ponta Grossa, Cascavel e Curitiba, com planejamento 
de expansão para as demais unidades. 

Casa da Indústria - Curitiba

Casa da Indústria - Arapongas
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  A Gerência de Relações Sindicais promoveu ainda uma série de ações para ampliar 
sua atuação junto aos sindicatos. Novas abordagens de processos de trabalho, otimização de 
recursos físicos, humanos e financeiros e ações inovadoras de gestão sindical marcaram o trabalho 
do setor. 

Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) – CNI
Procompi – CNI e Sebrae
Gestão de Inovação – CNI e Sebrae

Parcerias e Convênios

Programa de Melhoria 
da Competitividade 
Industrial

Programa de 
Desenvolvimento de 
Executivos Sindicais

Canais de 
comunicação

Comissão de Soluções
para a Sustentabilidade 
Sindical

Ferramentas 
de gestão

Lançado em 2015, foi estruturado em três eixos: incentivo, 
capacitação e internacionalização. O programa teve por 
objetivo oferecer oportunidades de negócios e promover a 
redução de custos para o industrial paranaense.

Instituído em 2018 com foco na profissionalização de 
executivos para uma atuação moderna e inovadora 
na gestão operacional dos sindicatos. Participaram 45 
executivos e foram atendidos 48 sindicatos. Promovido pelo 
IEL, contou com 209 horas/aula. 

Criação de uma área restrita aos presidentes de sindicatos 
(2017) e executivos (2018) e a elaboração dos Boletins 
Sindicais (2013) que foram reformulados, em 2018, para 
Boletins Setoriais.

Criada em 2017, na Assembleia do Conselho de 
Representantes da Fiep, com objetivo de apresentar 
alternativas para melhoria da gestão sindical.

Painel MPi (2016), com foco na gestão do micro e pequeno 
industrial por meio de Business Inteligence (BI)

Portal Sindical (2018) para disponibilização de dados do 
Observatório Sistema Fiep

Hora do emprego (2018), plataforma para interação 
entre empresas e candidatos interessados nas vagas. 
Implementada como um projeto piloto no Sindimetal, 
atualmente atende 7 sindicatos

Conecta Indústria (2019), aplicativo para fomentar a 
associação sindical
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 Outra iniciativa que gerou mais interação dos sindicatos com as indústrias foi o lançamento 
do Instituto Paranaense de Reciclagem (InPAR), em 2017. Além de prestar apoio no 
cumprimento da legislação vigente, o instituto tem o propósito de estabelecer e implantar um 
sistema de logística reversa de embalagens pós-consumo, para minimizar os impactos ao meio 
ambiente. O InPAR foi fundado por seis sindicatos industriais do setor de alimentos (Sincabima, 
Sinditrigo, Sinduscafé/PR, SIPCEP, Sindiavipar e Sindicarne) e com sua atuação expandida conta, 
em 2019, com 37 associados e duas novas entidades do setor produtivo como associadas 
institucionais: o Sindicosméticos e a Associação Comercial do Paraná (ACP). 

Lançamento do Instituto Paranaense de Reciclagem (InPAR)  - Curitiba, 2017
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 Na defesa dos interesses da indústria, os Conselhos Temáticos e Setoriais tiveram 
papel fundamental na promoção de diálogo com o setor produtivo e sua cadeia de valor. Com a 
missão de apoiar o processo decisório da Diretoria da Fiep, proporcionaram canais de discussão e 
análises importantes para o desenvolvimento e apoio industrial.
 Com 12 Conselhos Temáticos e 6 Conselhos Setoriais, liderados por 
coordenador nomeado pelo Presidente do Sistema Fiep, contamos com um grupo com mais 
de 700 participantes, representando mais de 500 entidades públicas e privadas do estado.
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 Como forma de apoio aos Conselhos Temáticos e Setoriais contamos ainda com o 
Comdefesa e a Câmara de Telecomunicações do Sistema Fiep. O Comdefesa consiste 
em um grupo de trabalho que tem como objetivo apoiar a indústria paranaense na produção e na 
comercialização de equipamentos e materiais destinados às Forças Armadas do Brasil, para defesa 
e segurança nacional. A Câmara de Telecomunicações do Sistema Fiep, que atua em parceria com 
o Comitê para Expansão das Telecomunicações no Paraná (Coextel), da Associação Comercial do 
Paraná, tem como objetivo receber, debater e propor ações relacionadas ao desenvolvimento da 
infraestrutura em telecomunicações no país, tendo em vista às demandas do segmento industrial.

 Como resultado do trabalho para atrair a participação dos mais variados agentes de 
representação da indústria no estado destacam-se os Fóruns Setoriais, com 18 encontros 
realizados entre 2011 e 2013, que atenderam 21 segmentos industriais. Os eventos foram realizados 
no interior do estado, em cidades nas quais os setores têm relevante atuação, possibilitando maior 
efetividade e volume de participação dos representantes dos segmentos. 

A interação do Sistema Fiep com organizações de diferentes naturezas 
promove a representatividade do setor industrial e a formação de 

parcerias que valorizam nossas ações. Por meio de programas, projetos 
e outras iniciativas, participamos de mais de 150 assentos em 40 

instituições públicas e privadas no Brasil.

Fórum Setorial da Indústria da Tecnologia de Informação e Comunicação - Curitiba, 2013
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 Durante a gestão, promovemos discussões e atuamos na defesa e representatividade das 
demandas e necessidades da indústria paranaense, com contribuições que trouxeram resultados 
não somente aos industriários paranaenses. 
 Esse resultado sistêmico pode ser visualizado com a atuação do Conselho de 
Infraestrutura, que tem como intuito defender a melhoria da competitividade do estado 
buscando infraestrutura adequada para o escoamento de suas cargas. Sua atuação promoveu 
discussões sobre o planejamento dos modais portuário, ferroviário, rodoviário, aeroviário e 
dutoviário do estado. Por meio da interação e de diversas ações de sensibilização do Poder 
Público, algumas das frentes acompanhadas foram: a participação no processo para alteração 
da poligonal que permitiu investimentos privados em Pontal do Paraná e na região do 
Embocui-Emboguaçu; a aprovação do Plano Diretor do Porto de Paranaguá e Antonina, 
juntamente com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) e assinatura do 
Plano de Investimentos para ampliação e modernização do terminal de contêineres de 
Paranaguá; discussão em conjunto com o Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), Secretaria de 
Aviação Civil (SAC) e Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) do novo modelo de concessões 
de aeroportos sob gestão da Infraero no Paraná, concessão conhecida como Bloco 
Sul; e, a consolidação do Plano Estadual de Logística em Transporte (PELT 2035).
 Iniciado como uma Câmara Técnica de Energia, em 2018 foi constituído o Conselho Temático 
de Energia, com a finalidade de apoiar a continuidade das ações elencadas na Rota Estratégica de 
Energia 2031. Dividido em seis grupos de trabalho, sendo: mobilidade sustentável, eficiência energética, 
planejamento energético, petróleo e gás, energias renováveis e biomassa, como resultado do primeiro 
trabalho foram elencadas 12 prioridades para o desenvolvimento do setor produtivo do Paraná. E, em 2019, 
foi criado o Cluster de Energias Renováveis para fomentar soluções energéticas que proporcionem 
maior competitividade à indústria paranaense. 
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 O Conselho Setorial da Indústria da Construção Civil, com o apoio da Gerência 
Jurídica do Sistema Fiep, venceu a ação coletiva para redução da base de cálculo das 
cotas de menor aprendiz, que passou a desconsiderar na base de cálculo trabalhadores 
enquadrados como serventes, uma vez que os menores aprendizes não podem exercer atividades 
com grau de risco elevado.
 A interação com empresários, sindicatos, indústrias e sociedade organizada ocorreu ainda por meio 
de eventos direcionados aos setores industriais, que proporcionam a troca de experiências, a ampliação da 
rede de contatos profissionais e a geração de novos negócios. 

1º Seminário de Logística Reversa - Curitiba, 2017
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 Um desses eventos é o Congresso Nacional Moveleiro, que está em sua 10ª edição, 
reuniu mais de 13 mil pessoas ao longo de todas as edições para debater temas relevantes como 
Inovação, Transformação Digital, Segurança e Processos Produtivos. A partir de 2013, o congresso 
passou a ter alcance nacional, sendo em 2015 homenageado na 4ª edição do Prêmio 
Melhores Práticas Sindicais. Em 2018 e 2019 o Congresso Moveleiro foi realizado na 
cidade de Arapongas, importante polo moveleiro no estado, em parceria com a MostraMóvel, 
promovido pela Expoara.
 O setor do vestuário e têxtil criou estratégias para o fortalecimento da imagem, atuação e 
conquistas de novos mercados para este segmento industrial com a realização de diversos formatos 
de eventos. Foram organizados seminários locais e regionais, com destaque para o Paraná Business 
Collection. A partir de 2015, o modelo do evento foi reformulado para dar origem ao ID Fashion, 
uma vitrine para as marcas paranaenses com identidade própria, proporcionando a interação 
entre as indústrias, consumidores, formadores de opinião no segmento e imprensa. A iniciativa 
resultou na homenagem do Conselho Setorial da Indústria do Vestuário e Têxtil na 4ª 
edição do Prêmio Melhores Práticas Sindicais. O evento reuniu mais de 7 mil participantes nesse 
período.

X Congresso Moveleiro - Arapongas, 2019
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 O Encontro das Micro e Pequenas Empresas, realizado nos anos de 2015 e 2017, 
em parceria com o Sebrae, Faciap e Fampepar no Paraná, criou novas oportunidades aos mais de 
2.200 participantes para conhecerem as principais tendências e discutirem o panorama do setor. 
Durante o encontro, também foram realizadas rodadas de negócios e apresentadas soluções e 
ferramentas para apoiar o aumento da competitividade das indústrias.
 Já o ano de 2018 foi marcado pelo Encontro Nacional da Indústria de Alimentos, 
que discutiu temas que impactam diretamente em toda a cadeia do segmento. O encontro reuniu 
370 empresários de 16 sindicatos do setor. Foram apresentados painéis técnicos e informativos 
para os participantes debaterem tendências e ações estratégicas. Em 2019, o evento ganhou 
maior visibilidade ao se tornar parte da programação do 7º Fórum da Agricultura da América 
do Sul. Promovido pelo grupo GRPCOM, por meio do jornal Gazeta do Povo e Sistema Ocepar, 
contou com painéis temáticos para apresentação das soluções ofertadas pelo Sistema Fiep, além 
do primeiro Desafio Agritech de Startups. Dentre os 5 concorrentes que participaram do evento, a 
ganhadora foi a empresa Metha Soluções, uma startup acelerada pelo Sistema Fiep.
 Desde 2012, o setor mineral promove a Expominerais, feira especializada no fomento, 
valorização e capacitação tecnológica do setor. Trata-se de um espaço de estímulo para contatos 
e integração entre fornecedores e consumidores. O evento, a partir de 2014, passou a ser realizado 
em parceria com a Habitacon, importante feira para o segmento da construção civil. Realizado 
bianualmente, as quatro edições atraíram um público de mais de 19 mil participantes. 

Encontro de Alimentos - Desafio Agritech - Curitiba, 2019
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 Para contribuir com a sociedade nos temas de Meio Ambiente e Sustentabilidade Ambiental, o 
Conselho Temático de Meio Ambiente realizou duas edições do Seminário Paranaense 
de Logística Reversa. Os seminários tiveram a parceria da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (SEMA) e do Instituto Paranaense de Reciclagem (InPAR), reunindo 850 pessoas. O 
objetivo foi apresentar e discutir os desafios enfrentados no estado e incentivar a criação de políticas 
públicas que gerem contribuições para a sociedade. A realização da edição de 2019 está prevista para o 
mês de novembro.
 Promovemos o Fórum Transparência e Competitividade, um marco para o 
Sistema Fiep e para o setor produtivo. Realizado em parceria com o Centro Internacional de Formação 
de Autoridades e Líderes (Cifal), os temas principais foram o combate à corrupção e os impactos na 
competitividade e na economia, uma das principais bandeiras da gestão (2011-2019). Três edições 
foram realizadas (2013, 2016 e 2018), atraindo o interesse de empresários, advogados, sociedade civil 
organizada, além de representantes do poder público.

3º Fórum de Transparência e Competitividade - Curitiba, 2018
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1. Expominerais - Curitiba, 2017 • 2. 6º Congresso Moveleiro - Curitiba, 2015 • 3. Fórum Transparência e Competitividade - Curitiba, 2013 
• 4.  ID Fashion - Curitiba, 2017 • 5. Encontro Paranaense da Indústria de Alimentos - Curitiba, 2018 • 6. Expominerais - Curitiba, 2014

1 

4

2 3

5 6
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Agenda Legislativa da Indústria do Estado do Paraná, 2018

 O Sistema Fiep também procurou fortalecer seu papel na oferta de suporte especializado, 
voltado a questões técnicas, políticas, econômicas, jurídicas e legais, atendendo sindicatos, 
indústrias e a sociedade. De acordo com cada demanda, as equipes realizaram análises, 
elaboraram e emitiram pareceres, preparando estudos sobre as temáticas e necessidades 
levantadas. Esse trabalho de orientação, por exemplo, envolveu apoio às negociações coletivas 
de trabalho, questões ambientais e de logística reversa, interlocução com as instâncias do 
poder público, monitoramento de leis que impactam a competitividade e o desenvolvimento 
dos setores e acesso a linhas de crédito.
 Um importante instrumento utilizado para a interação com o poder público e o setor 
empresarial é a Agenda Legislativa da Indústria do Estado do Paraná, que está na 
13ª edição. Distribuída para todos os sindicatos empresariais, parlamentares e para a sociedade 
em geral, a publicação traz a seleção dos projetos de lei de maior impacto no setor industrial, 
acompanhados do posicionamento institucional do Sistema Fiep.
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 No âmbito estadual, o Sistema Fiep acompanhou em diversas frentes de articulação 
temas que trazem impactos no dia a dia do setor industrial. A regulamentação do Estatuto 
Estadual da Micro e Pequena Empresa do Paraná foi uma das conquistas da classe 
empresarial. O documento estabeleceu a preferência a estas empresas em compras públicas 
e liberação de incentivos à geração de emprego, formalização, inovação e ao associativismo. 
A Mobilização contra o “Tarifaço” contou com mais de 30 empresários paranaenses 
contra a proposta de retirar os subsídios de ICMS concedidos a diversos setores produtivos. A 
atuação resultou na manutenção dos acordos previamente assumidos pelo governo estadual. 
E no âmbito federal, houve a movimentação em defesa da aprovação do PLS 298/2011, que 
instituiu o Código de Defesa do Contribuinte. 
 O Sistema Fiep esteve à frente da articulação para aprovação do PL 951/2010 que 
institui o “Simples Trabalhista” e acompanhou a CPI do Pedágio, integrando o grupo 
que elaborou o relatório final da comissão da Assembleia Legislativa do Paraná e apoiou a 
aprovação da Lei do Pedagiômetro. Nesse tema, também houve mobilização na Frente 
Parlamentar contra a Prorrogação dos Contratos de Pedágio no Estado do 
Paraná, que discutiu os modelos dos contratos vigentes. Representantes do Sistema Fiep 
acompanharam a tramitação do Piso Mínimo Regional na Assembleia Legislativa, visando 
o reajuste mais adequado à realidade econômica do Paraná. Foi realizada mobilização com os 
sindicatos para a prorrogação do prazo de validade dos Incentivos Fiscais que incidem 
sobre itens industriais, dando maior competitividade aos setores envolvidos. Ainda na linha 
de mobilização e resposta aos temas considerados estruturais que causam reflexos ao setor 
produtivo, o Sistema Fiep também realizou um trabalho permanente de monitorar, na Câmara 
Federal e no Congresso Nacional, os encaminhamentos em temas como as Reformas da 
Previdência, Trabalhista e Tributária e o Simples Nacional. 

Nestes 8 anos, foram diversas as articulações e defesas dos interesses 
da indústria realizadas pelo Sistema Fiep junto aos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário no âmbito regional, estadual e nacional.  Foram 

acompanhadas plenárias e participação em comissões, audiências 
públicas e reuniões que resultam no desdobramento de diversas ações

em prol da indústria paranaense.
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Assinatura do convênio que torna o Sistema Fiep correspondente da Agência Fomento Paraná - Curitiba, 2019

 A representatividade e o atendimento das necessidades dos setores continuaram 
a ser estimulados. O fomento ao desenvolvimento industrial foi impulsionado com 
o acesso a linhas de crédito, financiamento e investimentos em projetos. A abertura 
desses financiamentos foi possível em função de parcerias firmadas com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), que ampliou o volume de recursos 
investidos e o alcance do cartão BNDES a 100% dos municípios paranaenses. 
O Sistema Fiep fez ainda outras aproximações com instituições de crédito ao setor produtivo, 
tornando-se correspondente oficial da Agência de Fomento Paraná em 2019. Com o 
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e o Sicredi foi possível obter apoios a 
eventos e workshops regionais sobre assuntos de interesse do setor produtivo industrial.

Foram mais de 100 encontros e 10.000 atendimentos
ao longo desses anos para apresentação dos temas voltados

a linhas de crédito, financiamento e investimentos em projetos 
de interesse dos industriais paranaenses.
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  No contexto internacional, o Paraná foi sede da XX Reunião Conjunta do Comitê 
de Cooperação Econômica Brasil Japão, uma iniciativa da CNI e Fiep, em parceria com a 
sua congênere japonesa Keidanren. O encontro, realizado em Curitiba, no Campus da Indústria, 
reuniu mais de 440 lideranças empresariais dos dois países. O objetivo foi estimular oportunidades 
de cooperação e discussão sobre políticas públicas que impactem no comércio e investimentos 
entre o Brasil e o Japão.

 Por meio da Rede de Atuação Internacional, em atividade desde 2013, prestamos 
atendimento de consultoria especializada a países como Paraguai, Equador, Chile, Nicarágua, 
Cabo Verde, Senegal, Etiópia. Nesses atendimentos, destaca-se o Programa de Emprego 
e Empregabilidade de Cabo Verde, uma consultoria do Senai Paraná às entidades de 
educação, com recursos da LuxDevelopment, coordenado pelo Departamento Nacional. 

XX Reunião Conjunta do Comitê de Cooperação Econômica Brasil Japão - Curitiba, 2017
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 Na Cooperação Internacional, decorrente de um longo relacionamento de mais de 30 anos 
com o Ministério de Trabalho, Economia e Habitação de Baden-Württemberg, na Alemanha, foi 
implantado na Fiep, em 2018, o Escritório de Representação de Baden-Württemberg. 
O trabalho principal do escritório é aproximar empresas e instituições dos dois países.
 Nestes 8 anos foram firmadas parcerias para o desenvolvimento da indústria paranaense. 
O Sistema Fiep teve a oportunidade de receber visitas diplomáticas e embaixadores 
de diversos países da União Europeia, Ásia, África, América do Norte, América do Sul e Oceania. 
Missões e Encontros de Negócios Internacionais resultaram em acordos de cooperação 
internacionais, promovendo o intercâmbio cultural e de tecnologia entre empresas estrangeiras 
e brasileiras. Memorandos de Entendimento foram estabelecidos com a União Industrial Paraguaia, 
com as Câmaras de Comércio e Indústria Brasil-Japão e Brasil-Alemanha, e também com o coletivo 
empresarial de Suwa Monozukuri e acordos foram assinados com Itália, Canadá, Israel, Alemanha, 
Taiwan, Argentina, Paraguai, França, Bélgica, Japão, dentre outros. 

Seminário Oportunidades de Negócios e Internacionalização Brasil e Argentina - Curitiba, 2017 
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 A organização do Encontro Internacional de Negócios do Setor Metalmecânico 
teve reflexos positivos, com repercussão nacional. O encontro foi realizado em 2016, em parceria com o 
Sindimetal/PR, visando ampliar o intercâmbio de informações entre os empresários da América do Sul 
e América Central. O evento recebeu da Fiesp o Prêmio de Melhores Práticas Sindicais no ano.

Seminário Oportunidades para Investir no Chile - Curitiba, 2015

 No âmbito do Mercosul, a Fiep desempenhou importante trabalho na Missão ao 
Paraguai, realizada em conjunto com a CNI e o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Armando Monteiro. A missão foi realizada em 2015 e contou com a participação 
de 68 empresas de 9 estados e 19 setores industriais.
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ATUAÇÃO INTERNACIONAL DO SISTEMA FIEP
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NOSSA GOVERNANÇA

 A gestão 2011-2019 promoveu, ao 
longo dos anos, ações que procuraram 
aprimorar o relacionamento e as respostas as 
demandas de nossos parceiros e da sociedade. 
O foco envolveu transparência das ações 
e aumento da eficiência operacional, com 
otimização dos ativos e melhoria do valor 
entregue ao cliente. Os esforços foram para 
promover maior sinergia entre as entidades 
do Sistema Fiep para conquistar resultados 
mais expressivos o fortalecimento de sua 
atuação na representação e no apoio ao 
desenvolvimento da sociedade paranaense.
 As estratégias foram construídas a 
partir das percepções do setor industrial, 

durante as Caravanas do Planejamento 
Estratégico realizadas no início da gestão, 
onde os participantes apresentaram suas 
necessidades e expectativas quanto ao 
posicionamento e atuação do Sistema 
Fiep. Essas iniciativas, juntamente com 
o Planejamento Estratégico Integrado 
Nacional (Departamento Nacional) e um 
olhar interno, com foco na busca pela 
eficiência e qualidade dos produtos e serviços 
ofertados, possibilitaram o lançamento do 
Master Plan Sistema Fiep 2031, um 
planejamento estratégico integrado entre as 
quatro entidades – Fiep, Sesi, Senai e IEL.
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 Para reflexão sobre as diretrizes 
estratégicas e busca da melhoria contínua 
do modelo de gestão, as lideranças do 
Sistema Fiep participaram de encontros 
para definição dos direcionadores com 
base nas iniciativas implementadas e nas 
expectativas do segmento industrial. Os 
Encontros de Líderes incluíram debates 
e alinhamentos estratégicos, definição da 
atuação integrada das entidades, além de 
temáticas sobre pautas emergentes como 
governança corporativa, transformação 
digital e liderança transformadora.

 Ao longo desses 8 anos, o modelo 
proposto foi se consolidando frente às 
oportunidades e ameaças identificadas em 
um cenário de constantes transformações, 
influenciadas por novas tecnologias e aliadas 
ao ambiente político-econômico. Diante dessa 
realidade complexa, a transparência das ações 
está cada vez mais em destaque, exigindo 
um novo modelo, voltado ao gerenciamento 
de novas estratégias e que respondesse 
aos desafios de adequação do Sistema S às 
boas práticas de mercado, atrelado às novas 
tecnologias usadas por grandes empresas 
privadas. 

Encontro de Líderes do Sistema Fiep - Foz do Iguaçu, 2019 
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 Assim, com foco na melhoria da gestão dos seus ativos e da sua atuação, tornando o trabalho 
ágil, íntegro e transparente, foi possível realizar a integração das 4 entidades (Fiep, Sesi, Senai e IEL). Foi 
desenvolvido um modelo de gestão que permitiu ao Sistema Fiep fazer a gestão, o monitoramento e 
o controle das suas ações nos diversos níveis e de forma automatizada. Esse novo modelo fomenta a 
integridade em todas as suas atividades, convertendo os valores e a missão da organização em ações 
práticas realizáveis e mensuráveis.
 Pautado nos princípios de governança adotados pelo Sistema Fiep - transparência 
de suas ações, tratamento justo (equidade) a todas as partes interessadas, prestação de contas, 
responsabilidade corporativa e educação, o modelo de gestão adotado teve como objetivos 
norteadores: avaliar o ambiente e seus resultados com foco no negócio, na produtividade e no 
compliance; direcionar as ações de gestão para atendimento às necessidades das partes interessadas; 
e, monitorar o alcance dos resultados planejados.
 Para sua consolidação, foi necessário reestruturar sua base de operação e implantar 
ferramentas de gestão atreladas à capacitação dos colaboradores. Essa estratégia deu início à 
Jornada Digital do Sistema Fiep e a construção de um modelo de Governança Corporativa, 
pautado na adoção de boas práticas e no uso de tecnologias. Como parte do modelo de governança, 
foram estruturados comitês para a discussão e tratamento de temas estratégicos para a organização 
e a criação de plataformas que permitissem o acompanhamento e a gestão das informações geradas.

 Aliados aos direcionadores estratégicos da gestão, foram estabelecidos internamente 4 
pilares para o desenvolvimento organizacional, norteando a forma de atuação e ações das áreas.

Nosso objetivo é maximizar a nossa missão, que 
é “Servir e fortalecer a indústria para melhorar a 

vida das pessoas”. Para tanto, investimos tempo e 
esforços em tornar a gestão do Sistema Fiep cada 

dia mais eficiente e, consequentemente, ampliando 
nossa atuação para as indústrias.
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Construímos 
programas e 

ações de gestão 
de pessoas que 

melhoram a 
qualidade de 

vida dos nossos 
colaboradores.

Como 
Trabalhamos

Desenvolvemos 
as equipes nas 
competências 
essenciais às 

necessidades do 
Sistema Fiep.

Como
Decidimos

Fortalecemos 
o ambiente de 

ações integradas e 
colaborativas por 

toda a organização.

Como nos 
Relacionamos

Fortalecemos a 
cultura de gestão 

por resultados.

Como
Medimos

 Em 2018, fortalecemos o modelo de governança com a integração total da estrutura das 4 
entidades. Essas mudanças possibilitaram maior sinergia de atuação, com áreas responsáveis pelo 
atendimento das entidades de maneira uniforme, dando maior celeridade aos processos e gerando 
melhor desempenho e otimização de custos para todo o Sistema Fiep.
 Para garantir a integração e fluidez das pessoas na troca de informações durante a 
execução das atividades, as áreas de Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Suprimentos 
e Engenharia foram agrupadas na Gerência Executiva de Desenvolvimento, 
Suprimentos e Engenharia. Nesse período, uma série de projetos e ações foram executados, 
como a remodelagem de processos, a implementação de novas células de trabalho, a modernização 
da gestão dos contratos, editais e licitações, a implantação de um centro de abastecimento, bem 
como o gerenciamento dos investimentos em tecnologias e infraestrutura realizados ao longo 
desses anos. 
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 Foram implantados programas voltados à gestão de pessoas, como o lançamento do 
novo Plano de Cargos e Salários, Programa de Benefícios Flexíveis, Remuneração 
Variável para os vendedores e terceirização dos processos de Recrutamento e Seleção. Além da 
implantação e atualização de sistemas informatizados de Gestão de Pessoas (Sênior e Sênior X), 
adaptando às novas legislações vigentes e processos de trabalho. 
 Foi criada também, em 2019, a Universidade Corporativa Sistema Fiep, uma 
plataforma de ensino e capacitação para a promoção do desenvolvimento dos colaboradores. 
Já no primeiro semestre de funcionamento, a universidade contabilizou 68 cursos, com 17.318 
cursos concluídos na plataforma e 775 recursos de aprendizagem na biblioteca, que registrou 
132.090 acessos, totalizando mais de 14.000 horas de uso.

Lançamento da Universidade Corporativa - Transmitida a todas as unidades por streaming - Curitiba, 2019

Foram realizadas mais de 1,2 milhão de horas de treinamentos ao longo 
desses 8 anos para aproximadamente 4.000 colaboradores.
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 Dentre as mudanças, buscou-se ainda uma forma de aprimorar o atendimento às demandas 
de serviços transacionais, tais como serviços administrativos, tecnologia da informação, recursos 
humanos, financeiros, contábeis e de patrimônio. A solução veio sob o formato de um Centro de 
Serviços Compartilhados (CSC), uma área composta por um time de colaboradores focado 
na busca por padronização, comunicação e melhoria contínua de seus processos e atendimentos. 
Esse modelo de operação, lançado em 2017, conta com uma central de atendimento, onde as 
solicitações são realizadas a partir de um catálogo de serviços, que atualmente disponibiliza 487 
serviços online, acessados por meio de um Portal de Serviços. 
 Todos os chamados de serviços contam com um Acordo de Nível de Serviço (ANS), em que 
se estabelece prazos para atendimento, além de análise diária dos indicadores de performance, 
de satisfação e de qualidade. Esse protocolo garante a governança dos atendimentos, maior 
interação entre equipes, áreas e clientes, proporcionando soluções efetivas e eficazes.
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 Mesmo com pouco tempo de vigência, o CSC do Sistema Fiep já conseguiu alguns 
destaques, como a 14ª posição entre os Centros de Serviços Compartilhados 
do Brasil na pesquisa de Benchmark do IEG 2017/2018. Em outra premiação, o centro ficou 
entre os 22 melhores projetos do Prêmio da Associação Brasileira de Facilities 
(ABRAFAC) – Melhores do Ano 2017/2018, na área de Serviços de Facilities. O CSC 
Sistema Fiep também se tornou benchmark do Grupo Somar na área de custo por transação no 
macroprocesso de Tecnologia da Informação. 

Treinamento CSC - Curitiba, 2017

CSC Sistema Fiep - Curitiba, 2017
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 Ainda na evolução do modelo de gestão, a partir de 2015 foram investidos esforços para 
estabelecer uma Cultura de Compliance, buscando integridade e transparência em todas as 
instâncias da organização. Para isso, em 2016, lançamos o Código de Conduta do Sistema 
Fiep, um material norteador das ações realizadas tanto pelos colaboradores, quanto pelos 
parceiros de negócio e demais stakeholders que compõem a cadeia de valor do Sistema Fiep. Em 
2017, instituiu-se o Portal da Transparência com base no modelo nacional, disponibilizando 
no site institucional os indicadores operacionais e estratégicos, demostrando a aplicação dos 
recursos e os benefícios revertidos para a sociedade. 
 Para manter essas ações em constante aperfeiçoamento, fortalecendo os instrumentos 
de controle e a disseminação dessa cultura para todos os ambientes de trabalho, foi lançado 
em 2018 o Programa de Integridade. A iniciativa reflete o compromisso do Sistema Fiep 
com uma atuação ética e responsável na condução dos negócios e nas relações firmadas, 
aumentando, por meio de uma série de ferramentas e procedimentos, a transparência e o 
controle sobre as nossas atividades.

 Com foco na disseminação do Programa, capacitamos os colaboradores na temática, 
alcançando um índice de 85% de participação, além de realização de ações de conscientização 
junto a fornecedores e parceiros sobre a atuação do Sistema Fiep. Disponibilizamos dois canais de 
denúncia online e por telefone: o Canal de Ética, com foco no público interno, e a Ouvidoria, 
direcionado ao público externo. Em 2019, realizamos o mapeamento de riscos operacionais e 
estratégicos, visando uma gestão cada vez mais eficiente.
 Para garantir o controle, monitoramento e gestão desse novo formato, foi estruturada a 
Gerência Executiva Jurídica, Riscos e Compliance, voltada para o cumprimento dos 
aspectos e obrigatoriedades legais, acompanhamento dos controles internos, gestão dos riscos 
inerentes à operação, e fortalecimento do compliance. 
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 Foi também estruturada a Gerência Executiva de Governança, Projetos e 
Custos, com a responsabilidade de gerir a operacionalização do modelo de governança 
corporativa e dos mecanismos a ela vinculados. As atribuições desta gerência consistem em 
realizar o planejamento estratégico e seu acompanhamento, a gestão dos projetos estratégicos 
e processos organizacionais, gestão documental do Sistema Fiep, a apuração dos custos dos 
produtos e serviços, e a gestão da secretaria integrada de governança e das prestações de contas 
aos órgãos de controle e à sociedade.
 A proposta deste novo modelo de governança iniciou-se em 2015 com o Comitê de 
Tecnologia da Informação (TI), em atendimento às recomendações da Resolução 563/2012 
da CNI. A evolução foi contínua ao longo dos anos com a implantação de novos comitês e 
adoção de novas práticas de governança.

Governança no Sistema Fiep

Instituição do Comitê de TI, em atendimento a Resolução 563/2012 
do Departamento Nacional.

Implementação da Secretaria Integrada de Governança Corporativa.

Criação dos Comitês de Capital Humano e Marketing & Vendas, 
além da ampliação do escopo do Comitê de TI, incluindo o tema de 
Serviços Corporativos. 

Ampliação da estrutura com a criação de Comissões de Orçamento, 
Projetos, Segurança da Informação, Infraestrutura, Recursos Humanos 
e de Serviços de TI.

Ampliação da estrutura de Governança Corporativa, instituindo os Comitês 
Planejamento & Estratégias, Finanças & Resultados, e Riscos & Compliance. 
Lançamento do Portal de Governança, Portal de Projetos e Portal de Processos.

2015

2017

2019

2016

2018
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 Com um modelo de governança em constante evolução, fechamos o ciclo da Gestão 2011-
2019 com 5 comitês de governança em funcionamento (TI & Serviços Corporativos, Riscos & 
Compliance, Marketing & Vendas, Capital Humano, Planejamento & Resultados), 2 comitês 
institucionais (Ética e Crise) e o Conselho de Apoio à Decisão Estratégica (CADE). Ao longo 
desse período, realizamos mais de 120 reuniões para debater temas estratégicos, tais como, definir 
critérios para contratação de intermitentes e RPA para a educação, criar o Plano de Contingência 
sistêmico, implantar políticas voltadas à Segurança da Informação, normas de aquisição de 
equipamentos e elaborar a matriz de riscos estratégicos sob a guarda dos comitês de governança, 
dentre outros. Promovemos também a sistematização das demais instâncias de governança e de 
apoio, promovendo maior sinergia entre os agentes.

Estrutura de Governança Corporativa
do Sistema Fiep

Vigente em setembro de 2019
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 A estrutura de governança atual é composta por 38 instâncias de governança e de apoio 
à governança. As instâncias de governança (comitês, conselhos e diretorias) contam com mais 
de 400 participantes, sendo 86% representantes do meio empresarial e da sociedade, e 14% de 
colaboradores do Sistema Fiep. A indicação dos participantes e sua atuação são regulamentadas 
por documentos de cada instância.
 Já os Conselhos Temáticos e Setoriais (instâncias de apoio à governança) contam com 
a participação voluntária de mais de 700 representantes empresariais e da sociedade, além da 
equipe técnica do Sistema Fiep. Essa interação promove diálogo entre esses diversos atores. 

 Recebemos entidades do Sistema S, como a Fiemg, Fiems, Fiepe e Fiesc, organizações do 
poder público, como a Celepar e a Copel Telecom, bem como instituições privadas, entre elas, 
Unimed Curitiba, Recco, Fibra e Grupo Marista que buscavam conhecer o sistema de Governança 
Corporativa, o Escritório de Projetos e Processos, as práticas adotadas pera área de Recursos 
Humanos, o Centro de Serviços Compartilhados, o Projeto de Adequação à Lei Geral de Proteção 
de Dados, os critérios de rateio das despesas de áreas compartilhadas, dentre outras.
 Nesse processo de evolução da estratégia e do modelo de gestão, foi possível sentir 
mudanças na cultura do Sistema Fiep, influenciando nas rotinas de trabalho, no perfil dos 
colaboradores, na forma de gestão de seus recursos (financeiros, pessoas, estrutura), além da 
constante preparação frente às mudanças tecnológicas e no desenvolvimento do modelo de 
governança corporativa.

Ao longo dos anos, o Sistema Fiep se tornou 
referência, sendo procurado por organizações das 
esferas pública e privada, na busca por práticas de 

gestão adotadas em diferentes áreas. 
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Estrutura descentralizada (por 
entidade), sistema de gestão 

modular; processos manuais; falta de 
padronização.

Controles individualizados e manuais; 
alto esforço no levantamento das 

informações e consolidação dos dados; 
utilização de planilhas para análises e 

monitoramento.

Decisões descentralizadas (por 
entidade); processo decisório lento e 

pouco baseado em dados.

Colaboradores de cada entidade 
atuando de forma isolada.

Atuação conjunta das 4 entidades;  
sistema de gestão  integrado (ERP) 

e com informações automatizadas; 
processos padronizados e em 

automação.

Controles automatizados e 
padronizados; disponibilização das 
informações online; utilização do BI 

para análises e monitoramento.

Decisões integradas e colegiadas; mais 
autonomia para os gestores; processo 
decisório fluído e baseado em dados.

Colaboradores atuando sistemicamente 
como uma única organização.

2011 2019

Como Trabalhamos

Como nos
relacionamos

Como Medimos

Como Decidimos
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 Como resultado dessa trajetória de 
evolução da cultura organizacional, destacam-
se iniciativas que alteraram hábitos e políticas 
de trabalho. Entre elas, está o lançamento 
do Integra, a intranet corporativa 
com um design moderno, linguagem e 
conteúdos conectados às necessidades dos 
colaboradores; a consolidação do Master 
Plan Sistema Fiep 2031 proporcionando 
um planejamento estratégico de longo 

#SomosTodosSistemaFiep

Esta é a nova marca que
reflete a nossa integração.

Você faz parte
da nossa nova

identidade

prazo sistêmico, juntamente com a Cadeia 
de Valor, que passaram a representar as 
áreas de atuação do Sistema Fiep – Defesa 
de Interesses, Educação, Segurança, Saúde 
e Meio Ambiente, Tecnologia e Inovação, e 
Desempenho do Sistema Fiep, que podem 
ser atendidos por uma ou mais entidades; e 
a criação da marca sistêmica, acompanhada 
da campanha institucional “Somos todos 
Sistema Fiep”.
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NOSSA JORNADA DIGITAL

 Quando se busca explicar o momento 
de transformações intensas e disruptivas da 
atualidade  existe um acrônimo bastante 
utilizado formado a partir de quatro 
características marcantes destas transformações: 
volatilidade, incerteza, complexidade e 
ambiguidade, conhecido como Mundo 
VUCA (sigla em inglês). A Volatilidade 
(volatility) se refere ao volume e a agilidade 
com a qual as mudanças vêm ocorrendo. A 
Incerteza (uncertainty) está ligada ao fato 
de que as mudanças disruptivas trazem novos 
paradigmas e a necessidade de novas soluções. 
A Complexidade (complexity) é resultante 
do crescente número de fatores cada vez mais 
interconectados e interdependentes, de forma a 
não permitir avaliar riscos ou prever resultados 
de forma linear e isolada. E, a Ambiguidade 
(ambiguity) sendo a dificuldade de compreensão 

exata da situação a ser interpretada, havendo 
muitas formas de analisar e interpretar contextos 
complexos. O principal impacto para as empresas 
neste mundo VUCA é a necessidade de rápida 
adaptação, sem renunciar a uma gestão sólida 
e integrada dos ativos, com informações de 
qualidade e acesso ágil.  
 Para que o Sistema Fiep pudesse 
desempenhar seu papel de protagonista na 
transformação digital no contexto do mundo 
VUCA, foi traçada a estratégia   Ações 
através de pessoas geram resultados 
com uso de tecnologias. O plano foi 
desenvolvido com o apoio do Gartner, 
empresa referência mundial em pesquisa 
e aconselhamento na área de tecnologia, 
pautado em uma gestão estruturante que 
permitisse a construção contínua de um 
caminho de transformação digital. 
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 Uma vez definida a estratégia, para desdobrar os princípios da governança corporativa em 
ações práticas, foi necessário resolver questões estruturantes, como a inexistência de um Sistema 
de Gestão Integrado (ERP – Enterprise Resource Planning) e de uma metodologia de trabalho que 
garantisse unicidade dos dados à alta gestão, permitindo análises independentes e tempestivas 
de todas as transações da organização. 
 Começou então, um grande movimento de engajamento em todo o Sistema Fiep para a 
implementação de três projetos estruturantes.

Projeto ERP (Entreprise 
Resource Planning): 

início em 2012, 
como uma solução 
que permitisse uma 
gestão integrada da 

organização e obtenção 
de informações íntegras 

e de qualidade.

ERP
Projeto CIG (Controle 

Integral de Gestão): início 
em 2013, contemplando 

ferramentas de BI, 
monitoramento de 

bases transacionais e a 
construção de painéis 
de acompanhamento 
de pontos de controle 

e da estratégia da 
organização (BSC).  

CIG
Projeto CRM (Customer 

Relationship 
Management): início 
em 2012, como uma 

solução que permitisse 
a transformação 
da forma como a 

organização realizava 
sua gestão de vendas e 

do relacionamento com 
o mercado.

CRM
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 Desta forma, o primeiro passo da Jornada Digital foi dado com a mudança do Sistema 
de Gestão Contábil e Financeira, em 2013, que saiu de uma solução modular para uma solução 
integrada, contribuindo para o aumento da qualidade e unicidade das informações. Os dados 
passaram a ser disponibilizados em tempo real e de forma integrada, possibilitando aos agentes 
de governança do Sistema Fiep informações precisas e o acompanhamento contínuo da gestão 
(em números e ações). Quase simultaneamente foi dado início à implantação de um novo 
sistema para relacionamento com clientes (CRM) e o projeto de Controle Integral de Gestão (CIG), 
contemplando três ferramentas: um sistema de planejamento estratégico (BSC), um sistema de 
análise de negócios (BI) e um sistema de auditoria eletrônica de operações (CAAT). 
 Essa primeira onda de mudanças favoreceu também o engajamento e o desenvolvimento 
das pessoas em torno do mundo digital, adoção de boas práticas de governança e a gestão dos 
projetos e processos do Sistema Fiep. Promovemos diversas ações para ampliar as competências 
dos colaboradores para esse novo cenário, como a participação de líderes e gestores de diversas 
áreas em eventos de tecnologia.

 Adicionalmente, o uso de serviços de aconselhamento tecnológico e gestão da qualidade 
em projetos com visão de governança corporativa foram decisivos. Essas práticas apoiaram a 
consolidação de um roteiro estratégico (roadmap) de ações transformacionais para a organização.
 Como consequência e em sintonia com a estratégia definida inicialmente, que mobiliza 
pessoas e tecnologias para geração de resultados e transformações, as áreas de Tecnologia da 
Informação (TI) e Recursos Humanos (RH) foram unificadas com a tarefa de promover a expansão 
de uma visão digital como parte da estratégia, unindo tecnologia e agregação de valor 
ao negócio.

Foi preciso ter em mente que quanto mais digitais as organizações se 
tornam, mais a tecnologia se torna inerente ao negócio. 
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Campanha e treinamento do Projeto ERP Sistema Fiep (atualização de versão - Microsoft Dynamics 365) - 2019

 Os impactos dessas mudanças puderam ser percebidos em todos os setores da organização. 
No nível estratégico, tivemos uma atuação cada vez mais integrada e uma estrutura otimizada, 
que permitiram a análise dos resultados de forma consolidada. No nível tático, ações e iniciativas 
que antes eram independentes e isoladas passaram a ser geridas de modo uniforme. No nível 
operacional, foi oportunizada a revisão de diversas formas de atuação, possibilitando a definição 
de novos processos de trabalho.  
 Nesses 8 anos de gestão, investiu-se fortemente para melhorar o uso de ferramentas e 
a gestão dos seus ativos. Isso foi possível com a disponibilização de plataformas e serviços de 
forma mais constante e eficiente para uso dos clientes, colaboradores e agentes envolvidos com 
as atividades do Sistema Fiep. Foram mais de R$ 60 milhões investidos em novas tecnologias 
impulsionando a Jornada Digital, e posicionando a instituição na vanguarda da adoção de boas 
práticas de mercado e de novas tecnologias usadas por empresas do mesmo porte. 
 Para disponibilizar plataformas e serviços para os usuários finais de forma mais integrada 
e fluída, favorecendo o desenvolvimento organizacional em torno do mundo digital, foram 
desenvolvidos diversos projetos tanto de implantação de novas soluções, como de substituição 
de ferramentas que não atendiam mais às necessidades da organização. 
 Destaca-se as principais ações efetuadas ao longo da Gestão 2011-2019, marcando o início 
da Jornada Digital do Sistema Fiep.
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NOSSOS AMBIENTES

 O Sistema Fiep conta com uma estrutura de atendimento fixa e móvel com capacidade de 
atendimento em todos os municípios do Estado do Paraná. 
 Com um olhar na estratégia de Mobilidade, promovemos a partir de 2013 o aumento dos 
atendimentos em Educação, Saúde e Segurança do Trabalhador (SST), Tecnologia e Inovação 
e Cultura. O incremento dessas atividades possibilitou que a população tivesse acesso a exames 
básicos de saúde, com o uso das unidades móveis do Cuide-se + e da Segurança e Saúde, além das 
capacitações profissionais realizadas, por exemplo, nas unidades móveis de Panificação, no Expresso 
da Confecção ou por meio do Projeto Escola Móvel do Senai.  
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+ 80 
UNIDADES DE 
ATENDIMENTOS 
FIXAS 

12 UNIDADES 
DA CASA DA 
INDÚSTRIA

+ 70 UNIDADES MÓVEIS
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 No início de 2017, para consolidar essa estratégia, foi estruturada a área de Ações Móveis 
vinculada à Gerência Executiva de Operações. A mudança resultou em mais de R$ 10 milhões de 
investimentos para a aquisição de mais 06 Unidades Móveis e 01 Caminhão tipo Tractor.
 Já no ano de 2018, com a entrada da operação do projeto Escola Móvel Senai, realizamos 
investimentos de mais de R$ 20 milhões para a ampliação do Projeto de Mobilidade. Os recursos 
foram aplicados na compra de contêineres, caminhões com munck, cavalo mecânico, novas unidades 
móveis e adequação das Unidades Móveis de Segurança e Saúde do Trabalhador, Manutenção de 
Motocicleta e Instalações Elétricas, além da reforma das Unidades Móveis de Odontologia.
 Chegamos ao ano de 2019 com 74 Unidades Móveis, além de 10 Escolas Móveis. 

Automação Confecção e Expresso 
Confecção

Eletroeletrônica 
Automotiva Espaço Confinado

Informática TI Instalações Elétricas Manutenção de 
Motocicletas Manutenção Mecânica

Mecânica Automotiva Metrologia e Mecânica 
Industrial Básica Panificação e Confeitaria Papel e Celulose

Refrigeração Soldagem Usinagem CNC Escolas Móveis

Senai

Cultura Segurança e Saúde do 
Trabalhador Odontologia

Cuide-se + Cozinha Brasil

Sesi
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1. Unidade Móvel de Refrigeração • 2. Unidade Móvel de Cultura  • 3. Unidade Móvel de Panificação e Cozinha • 4. Unidade Móvel de 
Soldagem • 5. Unidade Móvel de Manutenção de Motocicletas • 6. Unidade Móvel de Confecção

1 

2 

3

4

5 6
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Escola Móvel Senai - Entrega de certificados -  Foz do Iguaçu, 2019

 As estratégias para ampliar os atendimentos não pararam por aí. Com o reposicionamento 
do Campus da Indústria, a unidade passou a atuar como lócus de pesquisa aplicada e 
uma unidade de negócio, planejada para atuar com a indústria, academia e instituições de 
pesquisa, ciência e tecnologia. Foi estruturada para ofertar educação de ensino fundamental e 
médio internacional, educação profissional, graduação e pós-graduação, além do atendimento de 
startups no período de incubação e aceleração, dos espaços para geração de negócios e realização 
de reuniões, feiras e eventos.
 Ao longo dos anos, novos espaços voltados à pesquisa e incentivo aos negócios também 
foram inaugurados no Campus da Indústria, como a Aceleradora Sistema Fiep (2011), a 
Sala Prospectiva (2014), o Centro de Mobilidade Sustentável Inteligente do Brasil 
(2018) e o ISI Eletroquímica (início das operações e obras em 2013). Setores usados por nossos 
colaboradores, visitantes e parceiros passaram por intervenções, com investimentos na revitalização 
de áreas como o Átrio, o Espaço de Convivência Heitor Stockler de França, a Sala dos Conselhos, a Sala 
Araucária e o Restaurante, que atende colaboradores, alunos, fornecedores e parceiros, passando de 
180 para 350 lugares.
 Contamos também com a revitalização e modernização de salas de aulas e manutenções 
externas, como a conservação da fachada e demais áreas abertas.
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 Para prover ambientes inovadores e revitalizados em todo o estado, foram mais de R$ 200 
milhões investidos em mais de 300 projetos de construção, ampliação, reforma das instalações e 
modernização dos equipamentos e ambientes. Parte desses recursos, obtidos por meio do PAC 
(Programa de Aceleração do Crescimento), permitiram a ampliação da rede integrada dos 
Institutos Senai de Tecnologia e Inovação, tanto em estrutura quanto equipamentos. 
 Destacam-se o Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica, o primeiro dos 26 
Institutos Nacionais de Inovação do Senai no Brasil, em Curitiba e o Instituto Senai de Inovação 
em Engenharia de Estruturas, em Maringá.

ISTIs e CFPs que receberam investimentos do PAC

CFP
CFP - Campus da Indústria CFP - Araucária I

CFP - Colombo CFP - Campo Largo

CFP - Pinhais CFP - Francisco Beltrão

CFP - Portão CFP - Guarapuava

CFP - Ampére CFP - Jaguariaíva

CFP - Marechal Cândido Rondon CFP - Paranavaí

CFP - Paranaguá CFP - Pato Branco

CFP - São José dos Pinhais CFP - Umuarama

CFP - São Mateus do Sul CFP - Cachoeira

Fonte:  Gerência de Planejamento, Orçamento e Controle do Sistema Fiep

ISI IST

ISI - Eletroquímica (Curitiba)
IST - Madeira e Mobiliário (Arapongas)

IST - Tecnologia da Informação e Comunicação 
(Londrina)

ISI - Engenharia de Estruturas (Maringá)

IST - Construção Civil (Ponta Grossa)

IST - Meio Ambiente e Química (Curitiba)

IST -  Celulose e Papel (Telêmaco Borba)

IST - Alimentos e Refrigeração (Toledo)

IST - Metalmecânica (Maringá)
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 Sempre com um olhar no futuro, o Sistema Fiep inaugurou projetos inovadores como o 
Laboratório Fab Lab na unidade do CIC, o Hub de Inteligência Artificial em Londrina e 
as Aceleradoras Sistema Fiep, presentes em 8 cidades do Estado (Curitiba, Londrina, Maringá, 
Ponta Grossa, Toledo, Cascavel, Pato Branco e Francisco Beltrão) que trazem para as unidades espaços 
que fomentam a inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimento de novas competências. 
 Adquirimos ainda um novo espaço para a Unidade Dois Vizinhos. Atuando no município 
há mais de uma década e com o crescimento da operação, sentimos a necessidade de uma estrutura 
mais adequada para atendimento dos nossos alunos e indústrias. Com quase 5 mil m2, passamos a 
contar com 15 salas de aula, laboratórios de informática, biblioteca com 15 mil títulos e miniauditório. 
A unidade atende outras sete cidades da região, contemplando aproximadamente 100 indústrias.

Fab Lab - Curitiba ISI Engenharia de Estruturas - Maringá

ISI Eletroquímica - Curitiba IST Alimentos e Refrigeração - Toledo IST Celulose e Papel - Telêmaco Borba

Colégio Sesi - Dois Vizinhos
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Reforma do Edifício Sede -
Curitiba, 2019

 Iniciamos a revitalização do Edifício Sede do Sistema Fiep, uma Unidade de Interesse 
Público (UIP), localizada em Curitiba. O edifício com mais de 60 anos de história recebeu a implantação 
de um espaço de bem-estar, saúde e convivência, e uma nova portaria, proporcionando maior 
segurança às pessoas que frequentam o espaço diariamente. Em 2019, começaram as obras de 
revitalização da fachada e instalação de um sistema de climatização moderno, que proporcionará 
maior eficiência no consumo de energia.

 Outro marco entre os projetos foi a construção do Centro de Educação Profissional 
Dr. Celso Charuri, uma doação do Instituto Social Pró-Vida, que recebeu o primeiro 
reconhecimento Leed Platinum  - Versão 4.1 em construções sustentáveis no Brasil. A unidade 
tem capacidade para atender 1,7 mil alunos por dia em cursos de formação e qualificação 
profissional voltados à cultura maker e à educação 4.0. São cursos em diversas áreas, com 
programas alinhados com a geração de sistemas robóticos, realidade virtual e integração de 
dados.
 Ainda em 2019, iniciamos as atividades do Centro de Abastecimento do Sistema 
Fiep. Localizado na Cidade Industrial de Curitiba, conta com 2.000 m² para a gestão logística 
dos materiais de alto giro (categorias de insumos, manutenções e operações) necessários para 
o suporte das atividades das unidades.  O Centro de Abastecimento tem proporcionado ao 
Sistema Fiep padronização dos materiais utilizados, dos processos de compras e consolidação de 
volume para melhores negociações com fornecedores, viabilizando redução de custos e tempo 
no atendimento das unidades.



Sistema Fiep 71

Unidade Celso Charuri - Curitiba

Centro de Abastecimento do Sistema Fiep (Visão interna) - Curitiba

Centro de Abastecimento do Sistema Fiep (Visão externa) - Curitiba 
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 Além dos recursos destinados à estrutura, investimos mais de R$180 milhões na modernização 
de equipamentos e mobiliário das unidades, bem como nas aquisições necessárias para o 
desenvolvimento das atividades dos Institutos e das Unidades Móveis. Dentre esses investimentos 
destacamos:

Investidos na 
modernização 
do parque de 
informática 

Investidos 
em unidades 

móveis 

Investidos em 
mobiliário 

Investidos em 
equipamentos 

para os Institutos 
de Tecnologia e 

Inovação 

+ 35 
milhões 

+ 30 
milhões 

+ 14 
milhões 

+ 40 
milhões 

Posto de Abastecimento de Carros Elétricos -
Curitiba
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Unidade Móvel de Usinagem (Instalações), 2018

Sala CPF Veículos Inteligentes - Curitiba, 2018

Colégio Sesi Trilíngue - Foz do Iguaçu, 2019

Equipamento IST TIC - Londrina, 2018

Sala do IST Meio Ambiente e Química - Curitiba, 2018
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NOSSOS SERVIÇOS E SOLUÇÕES

 Com o objetivo de consolidar a atuação no interior e estreitar o relacionamento do Sistema 
Fiep com as indústrias, empresas e sociedade, diversas iniciativas foram criadas para modernizar e 
ampliar a oferta de serviços e soluções. 
 Ainda na primeira gestão, a partir da regionalização das equipes de vendas, promovemos 
uma maior aproximação com os clientes. Para atingir esta meta, os processos internos foram 
aperfeiçoados visando um atendimento de maior qualidade. Com o amadurecimento da 
operação ao mesmo tempo em que eram identificadas novas necessidades, foi criada a Gerência 
Executiva Comercial. A área manteve os atendimentos regionalizados, mas atualizou e 
incorporou novas ferramentas de gestão e atendimento, como o Contact Center, implantado 
em 2018 com a finalidade de facilitar a relação entre clientes e Sistema Fiep, aumentando ainda 
mais os canais de vendas e relacionamento.
 A Gerência Executiva de Educação também passou por reestruturação. Após a 
integração das entidades, a gerência passou a atender sistemicamente todas as frentes de atuação, 
como a educação infantil e iniciação profissional, até a educação executiva e ensino superior. Essa 
configuração possibilitou maior eficiência da estrutura empregando processos e ferramentas 
padronizadas, assim como a criação e oferta de novas soluções educacionais. Também passaram 
a ser incentivadas as diversas competições que o Sistema Fiep e seus alunos têm participado ao 
longo dos anos. 
 Em 2018, a gerência conduziu a implantação da Central de Serviços Acadêmicos 
(CSA). Voltada para os alunos, passou a centralizar o atendimento de demandas acadêmicas 
em um único núcleo no estado, desonerando as unidades operacionais dessas atividades. Outra 
área criada foi a Gerência de Qualidade na Educação, com o objetivo de contribuir para a 
garantia da melhoria contínua nos resultados pedagógicos e de gestão educacional. 
 Com foco na oferta de soluções com valor agregado, mais avanços. A partir de 2014, o 
Colégio Sesi, uma das maiores instituições de ensino privado do estado, com unidades em 
operação atendendo nas modalidades infantil, fundamental e ensino médio, passou a ofertar o 
ensino bilíngue, disponível nas unidades de Curitiba (Campus da Indústria), Cascavel, Londrina, 
Maringá e Ponta Grossa e, em 2018, o ensino trilíngue, na unidade de Foz do Iguaçu. 
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 Na modalidade de ensino técnico e profissionalizante, o Senai, por meio dos Centros de 
Formação Profissional (CFP) e do uso das novas tecnologias, promoveu a melhoria da qualidade 
no ensino a partir da ampliação e modernização de diversas unidades e da oferta de soluções mais 
inovadoras para os clientes. O Ensino Técnico Bilíngue Semipresencial e o Senai Flex, 
uma plataforma online de customização de cursos para as indústrias, destacam-se por trazerem 
temas voltados para as demandas da indústria 4.0, proporcionando melhores oportunidades de 
trabalho e maior produtividade para as indústrias.

 No Ensino Superior, por meio das Faculdades da Indústria, foram estruturados novos 
cursos voltados às necessidades de mercado. Entre as temáticas, estão a Indústria 4.0, Transformação 
Digital, Tecnologias Disruptivas e Energias Renováveis, bem como novas modalidades de ensino, 
como a Pós-Unique. Lançada em 2019, essa pós-graduação é estruturada de forma flexível, tendo 
o aluno a possibilidade de configurar seu curso desde a seleção das disciplinas até a forma de 
participação, presencial ou por EaD. 

* Dados de 2019
Fonte: OBA

COLÉGIO SESI

Ensino Médio

Fundamental

Creche
Ensino Infantil

42 Regulares
6 Internacionais 
1 Escola Modelo

1 Regular
1 Internacional

8 Regulares
1 Kinderhaus

(Crescer na Indústria)

* Dados de 2018
Fonte: Sistema de 
Gestão Escolar (SGE)

EDUCAÇÃO
PROFISSIONALIZANTE

Cursos de qualificação profissional 97

Cursos técnicos 39

Cursos de iniciação profissional 18

Cursos de aprendizagem 44

Cursos de aperfeiçoamento 1016

* Dados de 2019
Fonte: Gerência 
Comercial

FACULDADES DA
INDÚSTRIA

Polos (Presenciais e EaD) 25

Cursos de graduação 32

Cursos de pós-graduação 20

Cursos de Extensão 65
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 Na área de Segurança e Saúde do Trabalhador (SST), além da expansão de 
atendimentos nas Unidades Móveis, foram incorporadas novas ferramentas e plataformas para 
ampliar o acesso dos clientes aos recursos disponíveis. Essas iniciativas possibilitam às empresas 
se adaptarem e se posicionarem junto aos seus mercados. Nessa área, destacam-se ainda a 
plataforma Movimente-se+, uma versão interativa para a prática da ginástica laboral e a nova 
Plataforma S+, uma ferramenta nacional de soluções de Saúde e Segurança do Trabalho para 
a indústria, que reúne diversas informações, podendo ser acessados dados referentes à redução 
de riscos legais, de custos com saúde e afastamentos do trabalhador, prevenção de acidentes, 
aumento da produtividade no trabalho e suporte na gestão socialmente responsável. Esse amplo 
leque de informações apoia às empresas no cumprimento da legislação vigente e uma gestão 
mais eficiente dos seus colaboradores. No contexto de qualidade de vida, o Sistema Fiep manteve 
os atendimentos promovidos durante a Ação Global, evento realizado em parceria com a Rede 
Globo, que oferece ao público uma série de atividades e serviços gratuitos. 

Encontro com 
Deputados Estaduais e 
visita a Unidade Móvel 
de Saúde, Curitiba, 2019

Unidade Móvel de 
Segurança do Trabalho
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 Na frente das ações de cultura, foram registrados muitos avanços, tornando a área referência 
para a difusão das artes. Em 2013, foi inaugurado o Centro Cultural Heitor Stockler de 
França, em Curitiba, no local onde residiu o primeiro presidente da Fiep. Em 2018, foi inaugurado 
o Centro Cultural Sistema Fiep, na Unidade Celso Charuri, com espaços de uso diversificado, 
como a sala Black Box, Galeria e Teatro. Com o reposicionamento dos 9 Equipamentos 
Culturais, disponíveis em diversas localidades do estado, mais pessoas tiveram acesso a espaços 
destinados a atividades e programações de Artes Visuais, Cinema, Literatura, Música e Teatro. O 
lançamento da Unidade Móvel da Cultura, realizado em 2018, passou a levar ao interior 
do estado ações culturais, que contribuíram para que as comunidades locais tivessem acesso a 
diferentes formas de arte, favorecendo o conhecimento, a cultura e a cidadania.

Teatro Sesi - São José dos Pinhais

Centro Cultural Sistema Fiep - Unidade Celso Charuri - Curitiba

Centro Cultural Heitor Stockler de França - Curitiba

Unidade Móvel de Cultura - Curitiba
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 Nas soluções de Tecnologia e Inovação, o trabalho foi fortalecido com a ampliação 
e modernização das unidades e laboratórios. As mudanças disponibilizaram áreas ainda mais 
equipadas por meio dos 7 Institutos Senai de Tecnologia (IST) e dos 2 Institutos Senai de Inovação 
(ISI), além de espaços inovadores que identificam as novas tendências do mercado. 
 O ISI Eletroquímica, com sua infraestrutura, seu corpo de pesquisa e sua proposta de 
valor obtiveram destaque nacional e internacional. A repercussão de suas atividades resultou 
no credenciamento como Unidade Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial) em novembro de 2017. O instituto também foi avaliado pela Rede Alemã de Pesquisa 
Aplicada, o Fraunhofer IPK, em 2018, obtendo nível 4 em critério de maturidade, entre 5 níveis, 
tornando-o referência nacional no seu domínio de atuação. A estrutura conta com 40 técnicos 
e pesquisadores, sendo 11 mestres e 8 doutores, além de mais de 10 parcerias nacionais e 
internacionais firmadas entre universidades e centros de pesquisa.  

ISI Eletroquímica (Construção e Finalizado) - Curitiba

O ISI Eletroquímica já desenvolveu 61 projetos de pesquisa aplicada 
junto à indústria em temas como sensores para saúde humana e 

animal, aumento do desempenho de baterias com nanotecnologia 
e desenvolvimento de aditivos nano-estruturados para conferir às  

tintas caraterísticas autocicatrizante (self-healing). 
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Exame com Adam Robô na Unidade de Segurança e Saúde do Trabalho - Semana da Indústria - Maringá, 2019

 No estímulo aos novos negócios, a Aceleradora Sistema Fiep teve papel de destaque. 
Desde 2011 acelera empreendimentos inovadores com foco em Indústria 4.0, Cidades Inteligentes 
(Smart Cities) e inovações de impacto socioambiental, envolvendo tecnologias disruptivas de 
transformação digital, tais como Internet das Coisas (IoT – Internet of Things), Inteligência Artificial, 
Processamento em Nuvem (Cloud Computing), Big-Data, Robótica Autônoma, Mobilidade 
Inteligente e Sustentável, Realidade Virtual e Aumentada, Tecnologias Financeiras (Fintechs) e 
Tecnologias para a Saúde e Bem Estar do Trabalhador (Health-techs). 
 Desde a sua implantação, já acelerou e lançou no mercado 34 startups, gerando mais de 
70 empregos diretos, R$ 8 milhões em faturamento para as startups e viabilizando mais de R$ 15 
milhões de captação de investimentos. 
 Entre os produtos das startups, citamos o Adam Robô, que permite diagnosticar doenças 
da visão em 5 minutos, de forma barata e inclusiva. A iniciativa foi reconhecida pela Microsoft, 
em 2018, como uma das 15 melhores startups do mundo, no seu concurso anual “Imagine Cup”. 
Atualmente é utilizada pelo Sistema Fiep nas Unidades Móveis de Segurança e Saúde, como 
solução para as empresas realizarem exames preventivos dos seus trabalhadores.
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 Sempre com foco no desenvolvimento sustentável das empresas, comunidades locais e 
municípios, o Sistema Fiep, por meio do Observatório, disponibiliza um leque de alternativas que 
podem contribuir com o setor empresarial. As ações envolvem orientação estratégica, mapeamento 
de oportunidades de negócios e projeção de cenários futuros, que apontam caminhos para a 
transformação da realidade da indústria e da sociedade. 
 São estudos e projetos focados em auxiliar novas formas de pensar os negócios, como 
os Setores Portadores do Futuro, estudos de projeção de tendências que atuam no 
planejamento do crescimento e mudanças de territórios; os Perfis Profissionais para o 
Futuro, apresentam panoramas específicos sobre os perfis profissionais necessários para as 
indústrias que buscam crescimento e produtividade; o Programa Cidades Inovadoras, 
direcionado para estimular a transformação de ambientes urbanos em espaços favoráveis 
à inovação, criatividade, empreendedorismo e negócios sustentáveis, podendo apoiar no 
planejamento das cidades com visões de futuro e ações de curto, médio e longo prazo, para 
mudar a realidade e construir projetos de vida promissores aos cidadãos.
 Além das publicações periódicas dos Boletins de Indicadores Industriais e Análise de 
Desempenho do Comércio Exterior e Sondagem Industrial. A partir de 2013, a Sondagem 
Industrial ganhou uma versão para a Micro e Pequena Indústria e foram criados o 
Índice de Confiança da Indústria da Construção e Índice de Confiança da 
Indústria de Transformação, indicadores utilizados para identificar mudanças de 
tendências na produção industrial.

Ao longo desses anos, foram mais de
1.000 publicações, estudos, livros, boletins e informativos 

com conteúdos relevantes para os diversos segmentos
da sociedade pública e privada.
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• Cidades Inovadoras - Londrina 2030 

• Cidades Inovadoras - Cascavel 2030                                 
• Panoramas Setoriais - Papel e Celulose

• Perfis Profissionais para o Futuro da Indústria Paranaense 2030                                                                                                
• Propostas para Competitividade da Indústria Paranaense: Recomendações 
   para a Política Industrial

• Panoramas Setoriais - Papel e Celulose
• Panoramas Setoriais - Trigo
• Setores Portadores de Futuro para o Estado do Paraná 2015-2025
• Master Plan de Competitividade da Indústria Paranaense 2031

• Cidades Inovadoras - Curitiba 2035 
• Panoramas Setoriais - Móveis
• Bússola da Inovação (3ª edição)
• Bússola da Sustentabilidade (1ª edição)
• Rotas Estratégicas para o Futuro da Indústria Paranaense 2031 - Energia

• Panoramas Setoriais - Gráfico
• Bússola da Inovação (4ª edição)
• Bússola da Sustentabilidade (2ª edição)
• Rotas Estratégicas para o Futuro da Indústria Paranaense 2031 - Biotecnologia 
• Rotas Estratégicas para o Futuro da Indústria Paranaense 2031 - Economia Circular 
• Perfis Regionais – Atlas RMC -  Ações Estruturantes e Informações da Região 
Metropolitana de Curitiba
• Tendências Sistema Fiep 2019/2020

• Cidades Inovadoras - Campo Largo 2030                               
• Bússola da Inovação (1ª edição)

• Cidades Inovadoras - Balsa Nova 2030 
• Bússola da Inovação (2ª edição)

• Rotas Estratégicas para o Futuro da Indústria Paranaense 2031  - Agroalimentar
• Perfis Regionais - Plano de Desenvolvimento Regional Integrado do Sudoeste

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Lançamento da Bússola da Inovação, Edição 2019 - Curitiba



Sistema Fiep 83

Projeto Rota Global - Curitiba, 2017

 Com foco em preparar o segmento 
industrial para expandir seus negócios não 
somente no território local ou nacional, o 
Centro Internacional de Negócios 
(CIN) desenvolve uma série de projetos e ações 
com foco em ampliar o campo de negócios do 
empresário. São capacitações, consultorias 
em inteligência comercial, rede de contatos, 
encontros de negócios, apresentação de 
novas tecnologias e mercados captados em 
missões e eventos internacionais, além de 
serviços de apoio a exportações, por meio da 
emissão de Certificado de Origem, Declaração 
de Livre Venda e ATA Carnet. Somente na 
prestação de serviços em internacionalização, 
foram atendidas mais de 10.000 empresas 
nestes 8 anos. 
 O Projeto Rota Global, 
desenvolvido pela Rede CIN, foi outro marco 
da gestão 2011-2019. Realizado com recursos 
do Al-Invest 5, desenvolveu uma plataforma 
inovadora, digital e automatizada para 

construir um plano de internacionalização 
adequado à realidade de cada empresa. 
O projeto foi um dos finalistas da World 
Chambers Competition, premiação 
organizada pela Câmara de Comércio 
Internacional às melhores práticas de apoio 
empresarial em todo mundo. 
 E como forma de apoiar a solução de 
litígios no Brasil e no exterior, contamos com 
a Câmara de Arbitragem e Mediação da Fiep, 
que desde 2005 atua de maneira eficiente, 
ética e confidencial em processos arbitrais e de 
mediação contando com capacidade técnica 
e expertise sobre questões empresariais 
(nacionais e/ou internacionais). A estrutura 
ganhou força e credibilidade nesses últimos 
anos, resultado dos esforços e estratégias 
implementadas, reafirmadas pelo registro 
da marca (CAMFIEP®) junto ao Instituto 
Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), 
em 2017.
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*Produção: Dados de Janeiro/2012 a Junho/2019. 

Nestes 8 anos alcançamos resultados, dos quais destacamos:

Com a missão de sempre estarmos atentos às necessidades dos nossos 
públicos e nos manter na vanguarda do conhecimento e das boas 
práticas de mercado, buscando a prestação dos melhores serviços 

para nossos clientes e sociedade paranaense, adotamos estratégias e 
firmamos parcerias para ampliação da capilaridade de atendimento e 

expansão do portfólio de soluções ofertadas.

 matrículas em Educação Básica (Infantil, Fundamental, 
Médio, EJA) e Continuada 

matrículas em Educação Profissional (Aperfeiçoamento, 
Qualificação, Aprendizagem, Técnico e Iniciação)

matrículas em Educação Superior (Graduação, Pós-
Graduação e Extensão) pelas Faculdades da Indústria

matrículas em EAD*
* todas as modalidades, já contempladas nas matrículas totais

vagas de estágio preenchidas

+2 milhões

+1,8 milhão

+40 mil

+1,5 milhão

+50 mil



Sistema Fiep 85

*Produção: Dados de Janeiro/2012 a Junho/2019. 

espectadores em ações de Cultura+1,5 milhão

pessoas atendidas pelos Programas de Segurança e Saúde+230 mil

auxílios diagnóstico realizados pelo Sesi+6 milhões

horas de consultorias em Segurança e Saúde+100 mil

usuários dos Cartões Sesi+50 mil

horas de consultoria em Tecnologia e Inovação+900 mil

documentos emitidos para exportação+350 mil

ensaios metrológicos+550 mil

atendimentos no Ação Global+250 mil

atendimentos e consultorias de apoio à internacionalização+1,3 mil

empresas participantes em eventos, encontros de negócios
e missões internacionais+7 mil
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 Todas as ações realizadas 
impactaram na composição das 
receitas do Sistema Fiep, aumentando 
o percentual das receitas de serviço 
na composição total. Esses números 
decorrem das estratégias adotadas de 
reestruturação interna, implementação 
de ferramentas tecnológicas, 
revitalização e ampliação das unidades 
fixas, lançamento do programa de 
mobilidade e a criação de novos serviços 
para os clientes, que proporcionaram o 
aumento do volume de atendimentos. 
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*Até 2018
Fonte: Gerência de Contabilidade Sistema Fiep
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*Média de distribuição das receitas (2013-2018)
Fonte: Sistema de Gestão (Dynamics AX)

Origem dos Recursos
Receitas

 Como resultado, tivemos um acréscimo no índice de sustentabilidade financeira do Sistema 
Fiep no período de 2011 a 2018, a partir do aumento das receitas de serviço.
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 Uma ação que alavancou tanto o volume de atendimentos quanto os resultados do 
Sistema Fiep foi o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). A iniciativa contribuiu, a partir de 2011, para o aumento dos investimentos e dos 
resultados, além do impacto no número de colaboradores durante o período de realização do 
programa. O programa, em 6 anos, alavancou mais de R$ 300 milhões em novos recursos que 
viabilizaram a capacitação de profissionais, bem como atualização tecnológica dos laboratórios 
e a construção de novas unidades educacionais. A partir de 2016, o programa foi descontinuado 
pelo governo federal, mas mantivemos o compromisso assumido, finalizando, com recursos 
próprios, os cursos iniciados.

*Média de distribuição das despesas por linha de atuação (2013-2018)
Fonte: Sistema de Gestão (Dynamics AX)
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Onde Investimos nossos Recursos

Ao longo dos 8 anos, fortalecemos as áreas de atuação do Sistema Fiep 
posicionando-nos como uma única instituição que atua, por meio de 

suas entidades, no desenvolvimento da indústria. 
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NOSSOS COMPROMISSOS E RECONHECIMENTOS

 Cientes do papel na contribuição para o desenvolvimento sustentável do Estado do 
Paraná, por meio do crescimento econômico,  social e respeito ao meio ambiente, o Sistema Fiep 
busca mobilizar, envolver e preparar o setor industrial para o alcance das metas estabelecidas pela 
Agenda 2030. E para assegurar a continuidade das iniciativas em sinergia com as boas práticas, 
promove em parceria com o Cifal Curitiba (da Unitar), debates para reflexão sobre a nova agenda 
mundial e a situação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e do 
Pacto Global, do qual somos signatários desde o início da Rede Brasil.
 O Sesi no Paraná integra o Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG) e participa da Comissão 
de Comunicação e Engajamento e dos Grupos Temáticos Anticorrupção e ODS.
 Com o propósito de difundir e mobilizar a sociedade para a implementação de boas práticas, 
foi lançado, em 2018, o Portal ODS para divulgação das informações e indicadores dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de todos os estados e municípios brasileiros, reforçando 
a importância de práticas sustentáveis na cadeia de valor. Também lançamos o Programa ODS 
na Educação, que visa disseminar os ODS nas modalidades de educação do Sistema Fiep, 
reforçada pela adoção dos Princípios para Educação Executiva Responsável (PRME), 
que tem a proposta de incentivar os alunos a desenvolverem ações socioeducativas que visem o 
interesse comum.
 E compromissados pela transparência na comunicação com os nossos públicos de 
relacionamento, elaboramos desde 2011 o Relatório de Sustentabilidade do Sistema 
Fiep, utilizando como metodologia o GRI (Global Reporting Iniciative). O relatório é uma 
publicação anual que retrata os resultados da gestão de nossos negócios e a nossa contribuição 
com o desenvolvimento social. Em 2018, passamos a adotar a Norma da GRI, opção Essencial, em 
adesão às melhores práticas internacionais de sustentabilidade e transparência.

O Sistema Fiep, por meio do Sesi, aderiu em 2011 aos Princípios para 
Educação Executiva Responsável (PRME), e em 2015 aos Princípios de 

Empoderamento das Mulheres – Igualdade Significa Negócios.
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 Ganharam destaques também as consultorias e soluções em Responsabilidade Social 
e Ambiental. Foram firmadas parcerias estratégicas com lideranças locais, universidades, 
terceiro setor e poder público, potencializadas a partir da criação da Gerência Executiva de 
Projetos Estratégicos. 
 Lançamos o Portal de Longevidade e Produtividade que oferece um vasto 
conjunto de ações disponíveis em relatórios dinâmicos e indicadores relacionados ao trabalho 
nos temas Demografia, Economia, Saúde, Previdência Social, Educação e Infraestrutura Social 
e Urbana. O portal está vinculado ao Centro de Inovação Sesi, que disponibiliza soluções 
inovadoras em longevidade e produtividade do trabalhador industrial.

2003

Pacto Global

2004

Agendas de 
 Desenvolvimento

2011

Princípios para a Educação 
em Gestão Responsável 

2009

Pró-Equidade de 
Gênero e Raça

2015

Princípios para o Empoderamento 
das  Mulheres
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 Iniciativas voltadas à promoção da sustentabilidade continuaram impulsionando nossa 
busca por conhecimento e formulação de ações voltadas a esse tema. Foi criado o Comitê 
Senai de Sustentabilidade com a função de articular as diversas ações relacionadas ao 
tema e atender às demandas internas e da sociedade, reunindo propostas em Educação para a 
Sustentabilidade e Gestão Sustentável. Um dos destaques foi a inauguração, em 2013, do Núcleo 
Senai de Sustentabilidade na Unidade Cidade Industrial de Curitiba (CIC), um espaço onde 
as indústrias e a comunidade podem vivenciar tecnologias sustentáveis aplicadas à construção 
civil, energia e meio ambiente.
 Ações internas para uma gestão socialmente responsável, além da disseminação dos 
princípios no ambiente do Sistema Fiep, levaram nossa equipe a promover ações com foco na 
melhoria da qualidade de vida dos colaboradores. Destacamos as duas edições (2017 e 2018) do 
Global Challenge, um movimento internacional em busca de um estilo de vida mais saudável, 
que estimula e monitora a prática de atividades físicas, equilíbrio de tensões e qualidade do sono, 
além de valorizar a integração entre os colaboradores. 

Foram 100 dias em que as equipes trabalharam em uma mudança 
de atitude, buscando uma vida mais saudável com o cumprimento 

de diversos desafios. Em 2017, tivemos a participação de 140 
colaboradores em 20 equipes e, em 2018 ampliamos para o 

engajamento de mais de 1.100 colaboradores,
formando 163 equipes.

Prêmio Nacional de Gestão Educacional (2º lugar para as Faculdades da Indústria) - São Paulo, 2019
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 O Sistema Fiep também foi o centro de premiações e reconhecimentos pelas iniciativas 
realizadas em prol da sociedade paranaense nos seus diversos ramos de atuação. 

Defesa
de Interesses

* A campanha Vote Bem, articulada pela Fiep, em parceria com mais de 100 
entidades, foi uma das vencedoras do prêmio Boas Práticas Eleitorais, entregue 
em 2017, em Curitiba, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). 
*A Rede CIN do Paraná ganhou destaque nacional em 2018, como o primeiro 
colocado em volume de emissões de Certificado de Origem, quando assumimos o 
compromisso de converter a emissão manual para o digital.
*Reconhecimento da CAMFIEP, pelo 4º ano consecutivo, como Centro de 
Arbitragem Brasileiro recomendado pelo selo de garantia da Leaders League 
(2018).

Educação e
Cultura

* Prêmio Ímpar na categoria Ensino de Capacitação Profissional do Senai no 
Paraná (2016 e 2017) e Ensino de Capacitação Faculdade (2019).
 * Prêmio Nacional de Gestão Educacional (PNGE), recebido pelas Faculdades 
da Indústria, Campus São José dos Pinhais, em 2019, reconhecendo as melhores 
práticas educacionais aplicadas no Brasil, por meio do projeto “Potencializando 
resultados por meio da integração administrativa e acadêmica”. A instituição 
conquistou o segundo lugar na categoria Gestão Administrativa e de Comunicação.
*O Projeto Trilha da Inovação, na categoria Ensino Médio, foi reconhecido na 
segunda edição do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora – Paraná 
(2018).

Tecnologia e 
Inovação

*Senai ficou classificado entre os Top 10 no Ranking 100 Open Startups 2019, na 
categoria Innovation Trends - VR/AR.
* O Instituto Senai de Tecnologia em Celulose e Papel, com sede em Telêmaco 
Borba foi o vencedor do 10º Prêmio Ozires Silva (2017), na modalidade 
empreendedorismo econômico, na categoria empresa de médio porte. 
* Na 9ª edição do Prêmio Ozires Silva (2016), 4 projetos do Senai no Paraná 
saíram vencedores sendo 1 na modalidade de Empreendedorismo Social 
(Qualificação Profissional), 2 em Empreendedorismo Ambiental (Instituto Senai de 
Tecnologia em Celulose  e Papel) e 1 em Empreendedorismo Econômico (Laboratório 
Aberto em Metalmecânica).

Desempenho do 
Sistema

* Premiação do Projeto "Mais Carona" do programa Mais Mobilidade do Sistema 
Fiep, no XIV Prêmio LIF da CCFB.
* Na categoria Gestão de Pessoas, em 2012, recebemos o Prêmio Ser Humano 
Luiz Hamilton, concedido pela seção Paraná da Associação Brasileira de Recursos 
Humanos (ABRH PR), conquistando o primeiro lugar com o programa Novos Líderes, 
que visa identificar talentos para assumir posições de liderança na organização.
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1. IST TIC - Londrina, 2018 • 2. Rede de Atuação Internacional - Missão técnica exploratória ao Senegal, 2018 • 3. Encontro de Líderes do 
Sistema Fiep - Caiobá, 2018 • 4. Reunião de Diretoria - Brasília, 2019  • 5. Programa de Voluntariado do Sistema Fiep, 2018 • 6. Colégio 
Sesi - Rio Negro, 2019
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HISTÓRIA
TRAJETÓRIA 2011-2019
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 Os primeiros meses da gestão (2011-2015) foram marcados por uma intensa atividade de 
aprofundamento nas ações que estavam em andamento. Era necessário que naqueles meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2011 se conhecesse as potencialidades e desafios enfrentados no 
Sistema Fiep, tanto nos ambientes internos de trabalho quanto nas diferentes regiões do Paraná. O 
objetivo era estabelecer um olhar de continuidade nas ações, mas também identificar as necessidades 
e situações que o futuro poderia apresentar à nova gestão. 
 O processo de mapear as ações desenvolvidas e também os anseios de toda a comunidade 
empresarial foi colocado em prática com a Caravana do Planejamento Estratégico. Baseado neste 
amplo levantamento, o Sistema Fiep se debruçou para planejar suas ações para os próximos anos, o 
que deu origem ao Mapa Estratégico do Sistema Fiep 2011-2015. Foi necessário estabelecer alianças 
estratégicas nos ambientes internos e junto a todas as regiões empresariais do estado, organizados no 
sentido de estabelecer critérios de trabalho que buscavam a excelência para construir nossa trajetória 
por meio de objetivos claros a serem conquistados.
 Para levar o Sistema Fiep a uma condição de protagonista na sua transformação digital, foi 
elaborado um plano de mudança da operação na área de Tecnologia da Informação. Essa nova fase 
visou melhorar a produtividade dos sistemas e implantar maior controle das operações, com foco em 
eficiência e transparência. 

Tempo de Conhecer 
2011

Caravana do Planejamento Estratégico - Maringá
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Defesa de Interesses

• Caravanas do Planejamento 
Estratégico, que permitiram a criação do 
Mapa Estratégico do Sistema Fiep 
2011-2015. O projeto foi embasado nos 
seguintes eixos: Foco do Cliente, Sindicato Forte, 
Sustentabilidade, Inovação e Gestão Sistêmica.  

• Defesa do PL 405/2010. Projeto de lei que 
criou medidas de incentivo à inovação e à 
pesquisa científica e tecnológica em ambiente 
produtivo. 

• Uma das grandes ações esperadas pelo 
empresariado teve uma abordagem prioritária 
de trabalho. O Conselho Temático de 
Assuntos Tributários aprovou a criação de 
um Grupo de Trabalho para analisar propostas 
que visem à Reforma Tributária. Foram 
elaborados estudos dos impactos dos tributos, 
contribuições e demais impostos nas cadeias 
produtivas. O grupo de trabalho teve a adesão 
de representantes de entidades como Sebrae/
PR, Siitep, Conselho Regional de Contabilidade 
(CRC/PR), Instituto Brasileiro de Planejamento 
e Tributação (IBPT), além do corpo técnico do 
Sistema Fiep e demais especialistas no tema.

• O Conselho Temático de Infraestrutura se reuniu 

com os dirigentes da Secretaria do Planejamento 
e Projetos Estruturantes do estado. A pauta 
era estratégica e de interesse dos empresários: 
apresentação da nova Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Delegados de 
Infraestrutura do Paraná (Agepar). O 
Conselho também participou da criação do 
Projeto Sul Competitivo, um movimento que 
envolveu a parceria entre as três Federações do 
sul do país (Fiep, Fiesc e Fiergs). Com o apoio da 
CNI, foi lançado em 2012.

• Em relação a propostas de mudanças na carga 
horária de trabalho, o Sistema Fiep esteve 
atento ao governo federal. O Conselho Temático 
de Relações do Trabalho entregou um ofício à 
ministra-chefe da Casa Civil manifestando apoio 
à rejeição da PEC 231/1995. A proposta 
de Emenda Constitucional versava sobre a 
redução da carga horária de trabalho de 
44 para 40 horas, na forma como se encontrava. 
A movimentação permitiu a abertura de um 
diálogo mais amplo e um estudo de maior 
profundidade sobre o tema e seus impactos no 
âmbito da economia nacional e na economia 
internacional.

Reunião de apresentação da Agepar - Curitiba
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Educação e Cultura

• Foi realizado o recredenciamento da 
Faculdade Metropolitana de Curitiba, 
integrada ao Sistema Fiep em 2010. Também 
foi obtido o credenciamento da unidade 
no Jardim Botânico, além da renovação e 
reconhecimento de cursos.

• Entrega do Centro Cultural Sistema Fiep, 
em Curitiba, que contou com cinco exposições 
artísticas diversificadas e gratuitas à sociedade. 

• O Sistema Fiep foi confirmado como signatário 
dos Princípios para a Educação 
Executiva Responsável (PRME).

• Adesão ao Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), criado em 2011 pelo governo 
federal com o objetivo de ampliar a oferta 
de cursos de educação profissional para a 
população brasileira.

Famec (Sistema Fiep) - São José dos Pinhais
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Segurança e Saúde Desempenho do Sistema

• O trabalho realizado no Núcleo de 
Educação a Distância, cujo tema foi 
Treinamentos em Saúde e Segurança no 
Trabalho, ficou entre as 25 Melhores Práticas 
em e-learning do Brasil, segundo pesquisa da 
revista Gestão RH.

• Publicação do 1º Relatório de 
Sustentabilidade do Sistema Fiep 
utilizando-se a metodologia Global Reporting 
Iniciative (GRI) para apresentar os resultados 
alcançados em 2010.

• Os interessados em trabalhar no Sistema 
Fiep puderam contar com uma ferramenta 
estratégica, o Banco de Talentos online. 

SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ - FIEP

RELATÓRIO DE 
SUSTENTABILIDADE 2010

Centro Cultural Sistema Fiep - Curitiba Relatório de Sustentabilidade Sistema Fiep
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 O ano de 2012 foi marcado por resultados expressivos após o lançamento de ações 
para fortalecer a atuação dos nossos sindicatos filiados. A organização de caravanas foi 
decisiva para promover mudanças culturais, como a interiorização das comemorações do 
Dia da Indústria. Foi priorizada também a ampliação do nosso papel de representação do 
setor com a criação da Frente Parlamentar Industrial. O Sistema Fiep procurou liderar ainda o 
processo de adesão da indústria paranaense ao compromisso de implementação da logística 
reversa. 
 Nas reuniões de trabalho junto a diretores e colaboradores, procuramos estabelecer 
uma agenda para reforçar nossa representatividade no atendimento das demandas de nossos 
clientes e públicos de relacionamento. Outro ponto importante foram as ações de expansão 
da oferta de serviços educacionais, com o reposicionamento da atuação das Faculdades da 
Indústria e a ampliação da educação a distância. 
 Foram estimulados também projetos de incentivo à inovação. Para isso foi necessário 
intensificar investimentos nos laboratórios e Institutos de Tecnologia do Senai. Para a 
promoção da saúde do trabalhador e sua família, tivemos o lançamento do Programa Cuide-
se +. Este programa, nos anos seguintes, tornaria o Sesi referência nacional na garantia à 
segurança e no atendimento da saúde do trabalhador da indústria.
 Ações internas foram criadas para possibilitar a conquista dos resultados. O programa 
“Da Estratégia à Ação” foi implantado para ampliar o entendimento dos líderes em relação à 
estratégia de gestão delineada pela governança do Sistema Fiep.

Tempo de Planejar
2012

Caravana do Planejamento Estratégico - Dois Vizinhos
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Defesa de Interesses

• Com os avanços verificados no ano anterior, 
o Sistema Fiep organizou nova rodada 
da Caravana do Planejamento 
Estratégico no interior. A pauta incluiu 
a realização do balanço de um ano de 
atividades da nova diretoria e a promoção de 
novas rodadas de diálogos. 

• Com o lançamento dos Panoramas 
Setoriais, o empresariado paranaense 
passou a contar com estudos econômicos 
desenvolvidos para apoiar suas tomadas de 
decisão.

• No âmbito do Poder Legislativo, a Fiep 
procurou se posicionar de forma clara para 
apoiar importantes conquistas para o estado 
e o setor empresarial, como a instalação 
da Frente Parlamentar Industrial, 
que reúne cerca de 20 deputados 
estaduais. A entidade empresarial apoiou 
a regulamentação da Lei Estadual de 
Inovação. 

• Promovemos a mobilização para aprovar 
o PLS 298/2011, que institui o Código de 
Defesa do Contribuinte e articulamos 
a aprovação do PL 951/2010, que criou o 
Simples Trabalhista.

• Por meio do Conselho de Assuntos 
Tributários oficializamos o apoio aos 
empresários em pedido encaminhado à 
Casa Civil que defendeu a alteração da IN-
RFB 1252/2012. A matéria tratava sobre 
escrituração fiscal digital da contribuição 
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins). 

• A Fiep liderou pleito e articulação junto 
aos deputados federais para aprovar a MP 
575/2012, que incluiu nova redação e 
proposta de escalonamento das multas 
referidas na IN RFB 1252/2012, 
além da articulação para a flexibilização 
da Resolução CFC 1255/2009 - 
Contabilidade Simplificada para as Micro e 
Pequenas Empresas e Empresas de Pequeno 
Porte.
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• Em parceria com a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente (Sema), Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP) e Instituto das Águas do Paraná, a 
Fiep desenvolveu ações conjuntas nos âmbitos 
dos temas que integram a gestão ambiental 
da indústria e políticas e programas estaduais 
de meio ambiente, tais como o Programa 
Bioclima Paraná – Mudanças 
Climáticas. 

• A Fiep liderou o processo de adesão da 
indústria paranaense ao compromisso de 
implementação da Logística Reversa. Por meio 
do Conselho de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais, integrou o Comitê de Logística 
Reversa para as indústrias do Paraná.

• O Conselho de Desenvolvimento das 
Cidades apresentou as Diretrizes de 
Planejamento Urbano dos municípios de 
Curitiba, São José dos Pinhais, São Mateus do 
Sul e Araucária. O conselho conduziu ações de 

interação com o governo estadual e municipal, 
sobre obras da Copa de 2014, em Curitiba, 
e o processo de atração de investimentos 
industriais.

• Setores industriais tiveram um contato 
próximo com o Sistema Fiep por meio dos 
10 Fóruns Setoriais que atraíram lideranças e 
empresários dos setores moveleiro, madeireiro, 
sucroenergético, bebidas, automotivo, 
construção civil, químico e farmacêutico, 
borracha, cadeia do trigo, e  celulose e papel.

• Com o objetivo de descentralizar as 
comemorações da Semana da Indústria, 
ficou estabelecido que o evento de 
comemoração do Dia Nacional da Indústria, 
celebrado em 25 de maio, passaria a ser levado 
a todas as regiões do estado. 

Semana da Indústria - Irati
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Educação e Cultura

• Como parte de sua estratégia de formação 
de capital humano, o Senai passou a formar 
tecnólogos para a indústria.

• Foi realizado o lançamento das Faculdades 
da Indústria, unificando a atuação da 
Educação Superior do Sistema Fiep.

• Valorizar as características de cada região. Com 
essa filosofia de trabalho, a unidade do Senai 
em Maringá recebeu uma Microdestilaria 
de Etanol para atender ao aprimoramento 
e formação de profissionais do setor 
sucroenergético da região. 

• Demandas urgentes também foram 
atendidas. Na unidade São José dos Pinhais, 
foi criada a Escola de Plásticos e 
Polímeros, uma reivindicação estratégica 
do setor para capacitação e qualificação de 
mão de obra. 

• Uso do Núcleo de Educação a Distância 
de forma sistêmica para otimizar os recursos 
do Sesi, Senai e IEL, tornando a iniciativa 
referência junto ao Departamento Nacional 
em produção de conteúdo educacional 
online. 

Microdestilaria de etanol (Senai) - Maringá
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Segurança e Saúde

Tecnologia e Inovação

• Lançamento do Programa Cuide-se + 
para promover a saúde e o bem-estar dos 
trabalhadores da indústria.

• Para atender às demandas internas e da 
sociedade decorrentes de discussões sobre 

a proteção dos recursos naturais e seu uso 
consciente, foi criado o Comitê Senai 
de Sustentabilidade para articular as 
diversas ações relacionadas ao tema. 

• Uma ação inédita para contribuir com o 
uso racional da energia. Foi inaugurado o 
Laboratório de Eficiência Energética 
em Acionamentos Elétricos, em Curitiba, 
unidade pioneira no país. O projeto é resultado 
de parceria com a empresa AMK, da Alemanha, 
e a Universidade Tecnológica de Gabrovo, da 
Bulgária. 

• Foi organizada a 1ª Edição da Bússola da 
Inovação no Paraná. Trata-se de uma iniciativa 
para incentivar os processos de inovação nas 
indústrias, com diagnósticos e orientações para 
a melhoria de resultados.

Lançamento do Programa Cuide-se+
- Curitiba
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Desempenho do Sistema

• Foi iniciada a implantação do Customer 
Relationship Management (CRM). O 
sistema tem foco na gestão dos processos de 
relacionamento com os clientes.

• Foi implantado o serviço de Gestão de 
Documentos Corporativos, baseado 
nos padrões do Conselho Nacional de 
Arquivos (Conarq). Essa mudança trouxe 

resultados positivos, como a redução nos 
custos de armazenamento do arquivo 
permanente terceirizado por meio do 
descarte de aproximadamente 7,3 toneladas 
de conteúdos documentais sem validade, 
promovendo a liberação de 233 metros 
quadrados de espaço físico.

Laboratório de Eficiência Energética em Acionamentos Elétricos (Senai) - Curitiba
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 Ter uma atuação de destaque também exige formas inovadoras de estimular a 
representatividade de nossos filiados. O Sistema Fiep criou meios para buscar o desenvolvimento 
associativo e o fortalecimento dos sindicatos com a criação do Sistema Eletrônico de Eleições 
Sindicais, o que possibilitou a redução da falta de quórum nas eleições presenciais. 
 Já no setor educacional, decidimos inovar na busca por um ensino mais abrangente e atento 
a novas realidades. O grande passo foi o início da implantação do Colégio Sesi Internacional, voltado 
à formação de profissionais com competências diferenciadas para o mercado de trabalho. A área de 
cultura foi marcada pela inauguração do Centro Cultural Heitor Stockler de França. Outra ação foi o 
lançamento do programa Inova-Talento, criado pelo IEL para identificar ações inovadoras  em projetos 
direcionados à melhoria da produção e processos. 
 O processo de planejamento e implantação dos Institutos Senai de Inovação inaugurou a 
primeira etapa do Instituto em Eletroquímica. Na área de Segurança e Saúde, o Sistema Fiep foi 
convidado pelo Departamento Nacional para criar o Centro de Serviços do Cartão Sesi Nacional. 
A tarefa foi implementar uma plataforma tecnológica para gestão do cartão, além do lançamento 
do programa Cuide-se + “Prevenção ao uso de álcool e outras drogas”. Outra iniciativa foi a adesão 
do Sistema Fiep ao conceito de mobilidade, tendo como foco ofertar seus produtos e serviços para 
todas as regiões e munícipios do Estado do Paraná. 
 O trabalho interno desempenhado em todas as unidades passou por mudanças. Com a 
consolidação de investimentos em tecnologias, abriram-se novos campos para aprimorar nossa 
atuação. Essa mudança foi percebida com a garantia da qualidade das informações trocadas 
entre nossos colaboradores e os procedimentos de controles internos. A consequência foi 
sentida por nossos clientes, que puderam receber um serviço de mais qualidade. 

Tempo de Construir
2013
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Defesa de Interesses

• Promoção e incentivo no Encontro com 
a Indústria, uma aproximação estratégica 
e necessária do setor industrial com o poder 
público. Em 2013, foram realizados dois 
encontros com a participação de 147 juízes.

• O Conselho de Assuntos Legislativos 
promoveu debates com empresários e 
acompanhou a audiência pública sobre o 
Novo Código Comercial, que teve como 
relator o professor Fábio Ulhoa Coelho. 

• O Conselho de Assuntos Tributários apoiou 
a manifestação pública Simplifica Já.  
A iniciativa defende a simplificação do 
sistema tributário brasileiro, com a extensão 
do movimento A Sombra do Imposto 
para o interior do estado. O conselho também 
realizou reuniões técnicas com a Secretaria 
da Fazenda para tratar dos incentivos fiscais 
do ICMS. Na Câmara Municipal de Curitiba, 
o conselho acompanhou audiência pública 
sobre a carga tributária e seus reflexos, 
defendendo a competitividade setorial.

• O Conselho de Desenvolvimento das 
Cidades realizou o lançamento da Cartilha 
de Distritos Industriais.

• O Conselho de Infraestrutura promoveu o 1º 
Seminário Nacional de Cabotagem e 
Intermodalidade, realizado em Paranaguá. 
Na área de transportes o conselho participou de 
reunião com a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), para discutir o novo traçado 
da ferrovia Curitiba/Paranaguá.

• Ampliação dos contatos internacionais com a 
realização do I Seminário de Comércio 
Exterior, promovido pelo Conselho de 
Negócios Internacionais.

• O Conselho Setorial da Construção Civil 
elaborou o protocolo de intenção 
do Plano de Logística Reversa da 
Indústria da Construção Civil e apoiou 
a articulação política para flexibilizar a 
interpretação da Lei de Cotas e Aprendizes, 
por meio de ofício protocolado na CNI pelo 
Conselho de Relações de Trabalho.

• Como forma de aproximação e 
entendimento de demandas de diferentes 
setores foram realizados mais 8 Fóruns 
Setoriais no estado. 

• Lançamento do Sistema Eletrônico de 
Eleições Sindicais como forma de apoio ao 
processo eleitoral dos sindicatos.

Encontro com a Indústria - Curitiba
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Educação e Cultura

Segurança e Saúde

• Com o lançamento do programa Inova 
Talentos, em parceria com o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq),  foi possível buscar ideias 
inovadoras por meio de projetos voltados à 
melhoria de produção e processos. 

• Memória, reconhecimento e uma nova 
estrutura para as manifestações artísticas, 
isso foi possível com a inauguração do 
Centro Cultural Heitor Stockler de 
França, na Avenida Marechal Floriano 
Peixoto, em Curitiba, local onde residiu o 
primeiro presidente da Fiep. 

• Devido à expressiva adesão ao Cartão Sesi no 
Paraná, que alcançou mais de 50 mil usuários, 
o Departamento Regional recebeu o convite 
do Departamento Nacional para participar 
da criação do Centro de Serviços do 
Cartão Sesi Nacional e implementação 
de uma plataforma tecnológica para a gestão 
do cartão. 

• O programa Cuide-se + estendeu sua linha 
de atuação com a abordagem do tema 
“Prevenção ao uso de álcool e outras 
drogas”. Com a implantação do programa 
nas indústrias pelo Sesi no Paraná, quase 15 
mil trabalhadores foram beneficiados.

• Inauguração do Núcleo Senai de 
Sustentabilidade na unidade do Senai 
na Cidade Industrial de Curitiba. 

Núcleo Senai de Sustentabilidade - Curitiba

Centro Cultural Heitor Stockler de França - Curitiba
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Tecnologia e Inovação

Desempenho do Sistema

• O Senai no Paraná criou o projeto Aca-
demia de Consultores. A preocupação 
central da iniciativa é melhorar e qualificar 
seus produtos e consultorias em tecnologia 
e inovação.

• Como o pioneirismo faz parte da cultura do 
Senai no Estado, foi implantado o Insti-
tuto Senai de Inovação em Eletro-
química. A primeira unidade no país de 
uma rede de 26 Institutos de Inovação que 
o Senai Nacional inauguraria até 2015. 

• Migração do sistema de gestão modular 
(Zeus) para um sistema integrado de 
gestão (ERP Microsoft Dynamics AX 2009).

• Criação do módulo de vendas (pessoa 
jurídica) no sistema CRM Microsoft Dynamics 
integrado ao ERP Microsoft Dynamics AX 
2009. 

• Lançamento do Projeto CIG (Controle 
Integral de Gestão) a partir das ferramentas: 
Balanced Scorecard (BSC); Business 
Intelligence (BI); Computer Assisted Auditing 
Techniques (CAAT). 

• Uma unidade de grande referência 
no Sistema Fiep recebeu novas 
responsabilidades. Foi promovido o 
reposicionamento do Campus da 
Indústria, o tornando uma unidade de 
geração de negócios e de aproximação da 
academia com institutos de pesquisa e a 
indústria. 

• Lançamento da campanha institucional com 
o conceito “Nosso i é de indústria” 
reforçando a marca junto aos públicos-alvo. 

Lançamento do ISI em Eletroquímica - Curitiba
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 Com a chegada das eleições estaduais e nacional, o Sistema Fiep se engajou em 
várias ações para apresentar aos candidatos as principais reivindicações do setor industrial 
do Paraná. Depois de intensos debates e apresentação de sugestões, o setor produtivo do 
Estado publicou o documento “Propostas para Competitividade da Indústria Paranaense – 
Recomendações para a Política Industrial”.
 O material, entregue aos candidatos, reuniu ações para o desenvolvimento do setor. 
A proposta foi contribuir para que as demandas destacadas pudessem apoiar as tomadas 
de decisão dos poderes Executivo e Legislativo. O público em geral também foi integrado 
na campanha com o programa “Vote Bem”, um movimento apartidário de conscientização 
política e que teve como foco principal orientar o eleitor paranaense na análise de sua ação 
pela escolha do voto. 
 Na área da educação, outro marco foi a inauguração do Colégio Sesi Internacional, em 
Curitiba. Já em seu primeiro ano de funcionamento, a instituição recebeu o reconhecimento 
internacional “Prêmio Microsoft Showcase School” e passou a compor a rede de Escolas 
Modelo Microsoft. Outro fruto dos esforços para a promoção de uma educação diferenciada 
foi a consolidação da parceria das Faculdades da Indústria com a Universidade de Steinbeis, 
da Alemanha. 
 Com foco no trabalhador e sua família, iniciamos a realização de microcircuitos 
regionais de cultura e arte que contribuíram para impulsionar a formação de plateias e a 
valorização dos artistas locais. A área da saúde lançou o Programa Cuide-se + “Prevenção 
do Câncer”, marcada pela entrega da primeira unidade móvel que permitiu à comunidade 
acesso aos exames em todo o estado. 
 Mais um Instituto Senai de Tecnologia, na área de Meio Ambiente e Química, foi 
entregue à comunidade. As conquistas também envolveram a aprovação da Política de 
Propriedade Intelectual para atender às necessidades específicas dos Institutos Senai de 
Tecnologia e Inovação, por meio do projeto Núcleo de Inovação Tecnológica Senai no Paraná.

Tempo de Engajar
2014
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 Ao mesmo tempo em que conquistamos resultados externos importantes, trabalha-
mos continuamente em nossa proposta de transformação digital e modernização de nossos 
sistemas de informação, que permitiram a integração de outros sistemas informacionais ao 
Sistema de Gestão ERP. Também iniciamos o uso da modalidade de pregão eletrônico para 
determinados processos de aquisição de produtos e serviços, trazendo maior celeridade e 
segurança no fechamento das negociações com nossos fornecedores. 
 Como forma de levar mais informações sobre a contribuição do Sistema Fiep ao públi-
co, foi lançado o Canal da Indústria Paranaense, um programa em vídeo com periodicidade 
quinzenal. 

Encontro com candidatos ao governo do estado - Curitiba
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Defesa de Interesses

• No dia 15 de dezembro de 2014, o Sebrae 
empossou os dirigentes da gestão 
2015-2018. O presidente do Sistema Fiep, 
Edson Campagnolo, assumiu a presidência do 
Conselho Deliberativo do Sebrae/PR. 

• Para valorizar a escolha do eleitor foi lançado 
o programa Vote Bem, um movimento 
apartidário de conscientização política. A 
iniciativa contou com o apoio de 30 entidades 
paranaenses representativas e de classes. 

• Envio da Proposta para Competitividade 
da Indústria Paranaense - Recomendações 
para Política Industrial aos candidatos para o 
Governo do Estado. 

• Sensibilização do Poder Público quanto aos 
impactos negativos para o setor produtivo 
do feriado de comemoração da Emancipação 

do Paraná (19 de dezembro). O resultado da 
mobilização foi a revogação do feriado 
pela Lei nº 18.384/2014.

• A Fiep organizou uma mobilização em defesa 
de alterações na proposta do Tarifaço. As 
discussões do Governo previam a retirada 
dos subsídios de ICMS que haviam sido 
concedidos a diversos setores produtivos. Mais 
de 30 empresários acompanharam a votação do 
projeto na Assembleia Legislativa que manteve 
os acordos previamente assumidos pelo 
Governo.

• A Fiep mobilizou a classe empresarial junto 
aos deputados estaduais durante a tramitação 
do projeto do Piso Mínimo Regional. Os 
empresários defenderam um reajuste mais 
adequado à realidade econômica do estado.

Lançamento do Projeto Vote Bem - Curitiba
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• Criação do troféu Pinheiro de Ouro, para 
homenagear personalidades paranaenses que 
contribuem para o desenvolvimento do estado. 

• É lançado o Perfis Profissionais da 
Indústria Paranaense 2030, resultado 
do projeto Rotas Estratégicas para o Futuro da 
Indústria Paranaense. 

• Realizada a renovação do Convênio com 
Baden-Württemberg, ampliando a 
cooperação mútua entre a entidade e o estado 
alemão de Baden-Württemberg.

• Como parte do trabalho de propor melhor 
funcionamento do sistema tributário no país, 
o Conselho de Assuntos Tributários apoiou o 
Movimento Feirão do Imposto, uma 
grande mobilização feita pelos movimentos A 
Sombra do Imposto e Simplifica Já. 

• O Conselho da Micro, Pequena e Média Indústria 
elaborou o projeto de Gestão Sustentável 
para a Competitividade das Micro e 
Pequenas Empresas e apresentação do 
Programa BID/Sesi. A expectativa com a 
criação do projeto é melhorar o desempenho 
das MPE´s, tornando-as mais competitivas 
por meio da inserção de práticas de gestão, 
considerando realidades econômicas, sociais e 
ambientais.

• Em Nova York, o Conselho Setorial do Vestuário 
e Têxtil promoveu a primeira edição da Missão 
de Capacitação em Moda para o Setor 
do Vestuário.

• É realizada a primeira edição do Prêmio 
Sistema Fiep de Jornalismo, com 
premiação dos melhores trabalhos jornalísticos 
sobre a indústria do Paraná. 

Vencedores do 1º Prêmio Sistema Fiep de Jornalismo - Curitiba
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• O Sesi no Paraná reforçou a oferta da Educação 
de Jovens e Adultos a distância (EJA 
EaD), lançada neste ano pelo Núcleo de 
Educação a Distância (NeAD). 

• Para apoiar um ensino de qualidade, houve a 
implantação da primeira unidade do Colégio 
Sesi Internacional, em Curitiba, que recebeu 
reconhecimento internacional com o Prêmio 
Microsoft Showcase School.

• Foi firmada parceria das Faculdades da Indústria 

com a Universidade de Steinbeis, da Alemanha, 
promovendo a troca de tecnologia e experiência 
entre as instituições. 

• A qualidade de ensino no Sistema Fiep recebeu 
nova avaliação. O Senai do Paraná recebeu 
conceito 4 do Ministério da Educação na 
graduação tecnológica. O curso de Direito, 
ofertado pelas Faculdades da Indústria, recebeu 
conceito 5.

• Implantação da ferramenta Sistema 
Nacional de Estágio (SNE), para aprimorar 
o processo de gestão dos estágios pelo IEL. 

• Foram criados microcircuitos regionais, 
vinculados ao Circuito Cultural, voltados 
à formação de plateia para a arte e cultura e a 
valorização dos artistas locais. 

Colégio Sesi Internacional - Curitiba
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Segurança e Saúde

• A saúde segue implantando novos projetos 
de apoio à população. É lançado o Cuide-
se + de Prevenção do Câncer, com a 
entrega de uma Unidade Móvel para 
realização de exames em localidades com 
dificuldade de acesso ao serviço. 

• O movimento de conscientização dos 
riscos quanto ao uso de entorpecentes 
integrou o plano de ação do Sistema Fiep 
para chamar a atenção sobre os cuidados 
com a saúde, marcado pelo lançamento 
do curso online Drogas: Abordagem e 
Encaminhamento. 

Lançamento da Unidade Móvel, programa Cuide-se+ de Prevenção do Câncer - Curitiba
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Tecnologia e Inovação

• Lançamento do Instituto Senai de 
Tecnologia em Meio Ambiente e 
Química, na Unidade do Senai na Cidade 
Industrial de Curitiba. 

• Aprovação junto ao conselho do Senai 
no Paraná do projeto do Núcleo de 
Inovação Tecnológica sobre a Política de 
Propriedade Intelectual. 

• A chegada da terceira idade foi tema do 
projeto apoiado pelo Sesi no Paraná que 
resultou no lançamento do Instituto 
Sesi de Inovação em Longevidade 
e Produtividade. O instituto firmou 
uma joint venture com a Finnish Institute 
of Occupational Health (FIOH) para o 

desenvolvimento de pesquisas e inovação 
relacionadas ao envelhecimento ativo dos 
trabalhadores. 

• O uso da tecnologia da informação para a 
formatação de projetos recebe importante 
investimento. Foi realizada a inauguração 
da Sala Prospectiva, ambiente físico 
e virtual que utiliza o conceito de Big Data 
com aplicação de técnicas analíticas de 
inteligência artificial. A estrutura reúne dados 
históricos brasileiros de todos os setores 
de atividade econômica, estruturados 
para potencializar a tomada de decisão 
estratégica no âmbito da indústria nacional.

Sala Prospectiva - Curitiba
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Desempenho do Sistema

• Para aperfeiçoamento dos canais de 
comunicação da organização é lançado o 
Yammer, a rede social corporativa. 

• Implantação das novas ferramentas de 
gestão BPMS, para a automatização e 
melhoria dos processos operacionais e a 
solução EPM Sharepoint, para apoio no 
gerenciamento de projetos.

• Implantação de solução de auto 
agendamento de hotéis e passagens 
(SelfBooking Lemontech) permitindo  
economicidade nas solicitações de viagens.

• A gestão de recursos humanos recebeu 
atenção especial com a implantação 
de novos programas de gestão e 
desenvolvimento de pessoas. Entre 
eles, estão o Programa de Gestão 
por Competências, Programa da 
Estratégia a Ação e o Programa 
de Liderança – Protagonismo em 
Ação, visando a capacitação e retenção de 
talentos no Sistema Fiep. 

Lançamento do IST em Meio Ambiente e Química - Curitiba
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 O ano de 2015 foi desafiador tanto para o país, quanto para o Sistema Fiep. O setor empresarial 
enfrentou o agravamento da crise econômica que impactou diretamente todos os setores industriais. 
As consequências foram a queda na taxa de emprego e no investimento produtivo. Junto a esse fato, 
tivemos o início da nova gestão no Sistema Fiep, marcado por expectativas renovadas. 
 Para responder ao cenário foram retomados os encontros de planejamento estratégico em 
todas as regiões do Paraná. Foi possível mais uma vez delinear as ações para superar obstáculos 
que estavam se desenhando para o setor industrial. Buscou-se aprimorar o diálogo com o incentivo 
ao engajamento dos públicos de relacionamento do Sistema Fiep, mantendo o processo de 
planejamento participativo.
 O fortalecimento dos sindicatos foi marcado pela criação das Casas da Indústria, um 
condomínio sindical para promover a eficiência operacional e estimular o associativismo, 

Casa da Indústria - Guarapuava

Tempo de Expandir
2015
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apoiando a sustentabilidade dos sindicatos em diversas regiões do estado. Nesse mesmo 
caminho, as Faculdades da Indústria ofertaram cursos de capacitação em Negociações Coletivas e 
especialização em Relações Sindicais e Trabalhistas. 
 A área educacional se manteve atuante e em busca de novas expansões com a 
inauguração do segundo Colégio Sesi Internacional, em Ponta Grossa, além da parceria com 
o IEL Nacional para a oferta de cursos online de MBA nas regiões Norte e Nordeste do país. Para 
apoiar os serviços prestados pela área educacional, foi consolidada a implantação do Sistema de 
Gestão Escolar (SGE).  
 Como reconhecimento da contribuição feminina no desenvolvimento social e econômico, 
o Sistema Fiep, por meio do Sesi, tornou-se signatário dos Princípios de Empoderamento das 
Mulheres – Igualdade Significa Negócios, um conjunto de sete princípios promovidos pela ONU 
Mulheres em parceria com o Pacto Global. 
 Para responder à crise econômica, o Sistema Fiep deu início a um processo interno 
de contingenciamento. Foi preciso uma reorganização com o objetivo de otimizar recursos e 
minimizar os efeitos provocados pela conjuntura econômica na oferta de nossos serviços.

Colégio Sesi Internacional - Ponta Grossa
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Defesa de Interesses

• Implantação das Casas da Indústria em 
Apucarana, Francisco Beltrão e Guarapuava.

• Apoio à atuação de lideranças com a oferta 
de cursos de Capacitação em Nego-
ciações Coletivas e Especialização 
em Relações Sindicais e Trabalhis-
tas pelas Faculdades da Indústria para os 
presidentes e executivos sindicais, além de 
industriários. 

• Realização do curso de Governança e 
Sucessão de Empresas Familiares. A ca-
pacitação contou com a participação de mais 
de 60 industriais com o objetivo de preparar 
sócios, herdeiros e gestores na atuação voltada 
para a longevidade das empresas e indústrias 
familiares. Foram abordados assuntos como 
direito societário, desafios da sucessão, direito 

tributário, economia comportamental, gestão 
financeira e investimentos.

• Ampliação de parcerias no exterior por meio 
da assinatura de acordo de cooperação 
entre o Sistema Fiep e a Região da 
Picardia, que visa melhorar a produtivi-
dade das indústrias e facilitar a cooperação 
empresarial entre as indústrias da comuni-
dade francesa e do Paraná. 

• Articulação política em defesa da indústria. 
O setor industrial realizou diversas mobili-
zações junto à bancada paranaense para a 
votação da regulamentação do PL 4330/2004 
sobre a Terceirização e pela MP 664/2014 
do Auxílio Doença, para retirada do dis-
positivo que ampliava de 15 para 30 dias o 
período de pagamento a título de auxílio 
doença por parte do empregador, sendo a 
MP convertida na Lei Ordinária 13135/2015.

Curso de Governança e Sucessão de Empresas Familiares - Curitiba
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• Mais mobilização junto a deputados estadu-
ais. A Fiep firmou parceria com a Comissão 
de Indústria e Comércio da Assembleia 
Legislativa do Estado do Paraná, para poder se 
posicionar em relação aos projetos de interes-
se da indústria. 

• O Conselho de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais conduziu a assinatura do Memoran-
do de Entendimento para o desenvolvimento 
de projetos em smart cities e melhoria 
da mobilidade urbana, entre Fiep, Prefei-
tura de Curitiba, universidades e instituições 
holandesas e participou do XIV Prêmio LIF 
da Câmara do Comércio França-Brasil 
(CCFB), que teve o reconhecimento do Proje-
to Mais Carona, do programa Mais Mobilidade 
do Sistema Fiep. 

• Estratégias para atuar junto a parceiros 
comerciais. O Conselho de Negócios Inter-
nacionais realizou o Seminário Select 
USA em parceria com o Centro Internacio-
nal de Negócios, criado para facilitar e en-
corajar investimentos nos Estados Unidos. 

• Com o objetivo de oferecer soluções que 
mostram alternativas para expandir os 
negócios, foi desenvolvido o Programa 
de Melhoria da Competitividade. 
Composto por ações de curto, médio e lon-
go prazo, o programa reúne as melhores 
práticas e projetos para dar uma resposta 
rápida às indústrias paranaenses e fomentar 
o desenvolvimento.  

Apresentação do Seminário Select USA, Curitiba
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Segurança e Saúde

Educação e Cultura

• Ampliação do eixo Cuide-se+ Prevenção 
do Câncer com a segunda unidade móvel, 
que permitiu o atendimento de 10.415 
trabalhadores no ano. 

• Implantação do período integral na Educação 
Infantil do Colégio Sesi.

• Aniversário de 10 anos do Ensino Médio, 
marcado pela adoção da nova matriz curricular, 
elaboração e distribuição de novo material 
didático para toda a rede de ensino. 

• As Faculdades da Indústria expandiram a oferta 
nos cursos de pós-graduação por meio da 
parceria firmada com o IEL Nacional. Também 
foi inaugurada a oferta do curso de pós-
graduação internacional em Direito 
Empresarial Aplicado, em parceria com a School 
of International Business and Entrepreneurship 
(SIBE), da Steinbeis University Berlin.

• Alunos alemães da Universidade de 
Steinbeis visitaram o Instituto Senai de 
Inovação em Eletroquímica e o Centro 
Internacional de Inovação. Os alunos estiveram 
em Curitiba por três semanas para obter a 
certificação na especialização em Gestão e 
Planejamento Empresarial, pelas Faculdades da 
Indústria.

• Implantação do Sistema de Gestão 
Escolar (SGE), trazendo contribuições para 
alcançar processos educacionais padronizados, 
gestão escolar eficiente, otimização de recursos, 
melhoria da gestão e um maior envolvimento 
dos responsáveis e da comunidade escolar. 

• Inauguração do Colégio Sesi 
Internacional no município de Ponta 
Grossa. 

Unidade Móvel Cuide-se + de Prevenção do Câncer - Curitiba

Recepção aos alunos da Universidade Steinbeis - Curitiba
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Tecnologia e Inovação

Desempenho do Sistema

• Incentivo a projetos tecnológicos. Publicação 
do Edital Sesi/Senai de Inovação, que 
teve como objetivo estimular a inovação 
tecnológica  por meio do desenvolvimento de 
produtos, processos e serviços inovadores na 
indústria. O Senai acompanhou 23 projetos, 
sendo seis concluídos e desenvolvidos em 
sete unidades no estado.

• O Paraná colheu bons resultados durante 
a Open Innovation Week, semana de 
empreendedorismo com foco em inovação 
aberta. Realizada pela Fundação Getúlio 
Vargas e Wenovate, o evento reuniu startups 
de todo o país. As paranaenses Beenoculus 
e Encontre Um Nerd, que participaram do 
Desafio Paraná de Startups 2015, 
realizado pelo Senai no Paraná, saíram 
vitoriosas em duas dinâmicas diferentes do 
evento.

• Soluções para a indústria por meio da 
inovação. Este foi o objetivo do Desafio 
Senai de Projetos Integradores, no 
qual as escolas do Senai trabalharam para 
unir os temas de educação, tecnologia e 
empreendedorismo inovador. Realizado 
com os 28 Departamentos Regionais, 
envolveram 2.200 alunos, em 571 equipes 
multidisciplinares para desenvolver projetos 
de inovação voltados à solução de demandas 
e problemas reais das indústrias.

• Implementação de novos sistemas e 
ferramentas de tecnologia da informação, 
como o Broker para interface entre sistemas 
e o ECM para a gestão documental. 

• Mais segurança e monitoramento de 
processos. Lançamento da Auto Avaliação 
de Controles (Control Self Assessment), 
para auxílio na avaliação da adequação dos 
controles existentes para mitigar a ocorrência 
de riscos. 

• Integração do Portal CIG com a ferramenta 
de inteligência de negócios (Microsoft Power 
BI).

• Implantação do Comitê de TI com a 
finalidade de atender a Resolução CNI 
563/2012, além do planejamento e elaboração 
de estratégias relacionadas as ferramentas e 
processos vinculados às tecnologias. 

Equipes vencedoras do Desafio Paraná de Startups - Curitiba
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 Acompanhando os movimentos políticos e econômicos que se sucederam em 2015, o ano 
de 2016 foi marcado pela troca de comando no governo federal e o agravamento da recessão no 
país. Em meio às dificuldades, o Sistema Fiep se posicionou para acompanhar os desdobramentos 
das ações e manifestar seu posicionamento de manter os esforços para recolocar a indústria na 
retomada do crescimento. 
 Exemplo dessa manifestação de apoio às mudanças foram os movimentos “É Hora 
de Transformar o Brasil”, uma iniciativa no combate à corrupção e que serviu também de 
monitoramento do cenário político federal. Houve ainda o reposicionamento do “Vote Bem”, com 
foco no debate sobre o compromisso e a responsabilidade de cada eleitor perante a sua decisão 
de voto. No âmbito do estado, é preciso destacar a defesa de temas relevantes para o setor junto 
aos poderes públicos e a ampliação das ações de interiorização, com a realização dos “Fóruns 
Visões”, eventos regionais sobre temas considerados relevantes para o Paraná e Brasil, pautados 
pelo lançamento do Master Plan de Competitividade para a Indústria Paranaense 2031, um 
plano diretor para o desenvolvimento industrial, resultado das novas rodadas de planejamento 
estratégico realizadas com os industriais e lideranças locais. Na área de representação, tivemos a 
inauguração de novas unidades das Casas da Indústria e realização de projetos de fortalecimento 
do associativismo e inovação para os sindicatos.
 Na área da educação, destacam-se as classificações nas competições da Olimpíada do 
Conhecimento e Desafio Nacional Acadêmico, assim como as certificações de “Instituições 
Socialmente Responsáveis” recebidas pelas Faculdades da Indústria e pelas Unidades do 

Movimento é Hora de Transformar o Brasil - Curitiba

Tempo de Influenciar
2016
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CIC e Campus da Indústria, em Curitiba, além das Unidades em Maringá, Londrina, Toledo e 
Cascavel. Mantivemos também nosso compromisso em prol do desenvolvimento sustentável, 
conquistando a renovação do Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, oferecido pela Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, do Governo Federal. No setor de segurança e saúde, foi ampliado o 
atendimento de trabalhadores e indústrias pelo programa Cuide-se + Prevenção ao Câncer, com 
a aquisição da terceira unidade móvel. A área da tecnologia e inovação teve o lançamento do 
programa Brasil Mais Produtivo, realizado em parceria com o Governo Federal.
 O ano de 2016 foi considerado o marco da unificação da direção das casas Sesi, Senai e 
IEL e o lançamento da marca sistêmica do Sistema Fiep. Já para o suporte gerencial, o Sistema 
Integrado de Gestão de Recursos Humanos visou a melhoria nas ações operacionais dos 
processos de recrutamento, seleção e admissão. A estrutura de Governança Corporativa foi 
ampliada, passando a contar com novas comissões e, para consolidar as práticas de compliance, 
lançamos o Código de Conduta do Sistema Fiep e instituímos o Canal de Ética. 

Caravana do Planejamento Estratégico - Londrina
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Defesa de Interesses

• Foram realizados Simpósios sobre a 
Indústria 4.0 em parceria com o Ministério 
de Economia, Trabalho e Habitação de Baden-
Württemberg. Os eventos aconteceram em
Curitiba, Maringá e Londrina.

• Visão estratégica de futuro. Lançamento do 
projeto Setores Portadores de Futuro 
para o Estado do Paraná 2015-2025, 
projeto estruturante que contribui para o 
direcionamento estratégico industrial do 

estado ao identificar os setores, segmentos 
e áreas industriais mais promissores para o 
horizonte até 2025.

• Negócios sustentáveis são o foco do Master 
Plan de Competitividade para a 
Indústria Paranaense 2031, com a 
consolidação de proposições orientadas 
ao desenvolvimento sustentável do setor 
produtivo. 

Simpósio sobre a Indústria 4.0 - Curitiba
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• Realização do Curso de Formação de 
Conselheiros de Administração para 

a Diretoria da Fiep. Promovido pela Escola 

de Gestão do IEL em parceria com o Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). 

• Discussão do PL 419.2016 – Pacote Fiscal 
do Governo Estadual. Nesse tema, a Fiep 

formalizou um documento de posicionamento 

discutido com as entidades do setor produtivo 

e a OAB/PR, propondo alterações a fim de 

evitar impactos ao setor industrial. 

• É lançado o movimento É Hora de 
Transformar o Brasil, que reúne o apoio 

de mais de 100 entidades signatárias de um 

manifesto com ações claras, expressando o 

repúdio à corrupção sistêmica. 

• Criação do Grupo de Trabalho para revisão 

da Resolução CEMA nº 50/2005 e 
76/2009, com o objetivo de consolidar um 

posicionamento unificado do setor industrial 

para garantir a segurança jurídica das 

empresas afetadas por essas resoluções.

• Apoio da Fiep à Sema/PR nas Cerimônias de 

Outorga do Selo Clima Paraná.

• Lançamento do Painel MPI, um sistema de 

Business Intelligence (BI) desenvolvido pela 

Fiep para apoiar o industrial na gestão de seu 

negócio, oferecendo informação gerencial 

nas áreas financeira, comercial e de produção. 

• Voltado ao desenvolvimento de competências 

para a inovação na gestão sindical, o Projeto 
Cultura de Inovação para Sindicatos, 

foi realizado em diversas regiões do estado. 

Essa movimentação aumentou a geração de 

ideias inovadoras para apresentação de novos 

serviços e estratégias às indústrias paranaenses. 

• Estímulo a uma boa gestão ambiental por 

meio da realização de Workshops sobre 
inventários de emissões nas Casas da 

Indústria. O objetivo foi capacitar os técnicos 

locais para a elaboração dos inventários 

de emissões, de modo que as indústrias 

pudessem se tornar aptas a receber o Selo 

Clima Paraná.

• Realização de ciclos de palestras 
sobre o cenário econômico, com 

15 palestras no ano direcionadas para a 

comunidade empresarial e comunidade 

acadêmica. 

• Trabalho para identificar potencialidades 

econômicas. Foi dado início às ações 

de desenvolvimento de polos 
produtivos. O objetivo é assessorar 

os municípios paranaenses na estratégia 

de implantação de polos produtivos 

(distritos industriais, parques industriais e 

de serviços e tecnológicos) para fomentar 

o desenvolvimento industrial e atração de 

novos investimentos. 

• Apoio na gestão dos sindicatos com a 

disponibilização da Ferramenta de 
Gestão Sindical – CRM para 32 sindicatos 

filiados. Eles passaram a ter acesso a um 

sistema integrado de gestão com foco no 

cliente que reúne informações para a tomada 

de decisões estratégicas, auxiliando nas ações 

protagonizadas pelos sindicatos. 
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• Implantação do projeto Modelo de Ação 
Articulada, iniciativa da Confederação 
Nacional da Indústria para promover a 
interação entre as áreas sindical e de mercado, 
consolidada na publicação do “Modelo de 
Atuação Articulada entre as Áreas Sindical e 
de Mercado do Sistema Indústria”. O objetivo 
foi ampliar o papel dos sindicatos na oferta 
de soluções do Sistema Indústria e a atuação 
dos agentes de mercado no estímulo ao 
associativismo. Atendendo 5 sindicatos na 
primeira fase, as atividades resultaram no 
Diálogo Empresarial O Caminho para 
o Futuro da Indústria Paranaense, 
evento que contou com a apresentação de 
cases de três empresários dos setores do 
vestuário, moveleiro e gráfico. 

• Elaboração de boletins denominados 
Coleção Sistema Fiep – Sindicatos. 

O objetivo foi apresentar os conceitos 
relacionados à segurança e saúde no trabalho 
para a indústria e todos os envolvidos no 
processo produtivo.  

• Fomentamos a atuação da área 
econômica com a realização do 1º 
Encontro de Negócios para o setor 
Metalmecânico, organizado em conjunto 
com cinco Sindimetais no estado, que 
promoveu 202 encontros de negócios.

• Com o apoio da Confederação Nacional das 
Indústrias, Ministério do Meio Ambiente e GIZ 
(organismo do Ministério do Meio Ambiente 
da Alemanha), o Sistema Fiep trouxe ao 
Paraná o Projeto TEEB RL. O propósito foi 
orientar e capacitar o setor produtivo local 
(em especial os setores de cosmético, químico 
e alimentação) para as novas tendências em 
biodiversidade e serviços ecossistêmicos. 

Alunos campeões da Olimpíada do Conhecimento - Curitiba



Sistema Fiep 127

Educação e Cultura

• O Senai no Paraná obteve a 2ª colocação 
na classificação geral da Olimpíada 
do Conhecimento 2016, considerado o 
maior torneio de Educação Profissional das 
Américas, realizado em Brasília.

• Alunos do Colégio Sesi Internacional em 
Maringá consagram-se entre os melhores no 
Desafio Nacional Acadêmico 2016.

• Promoção da Conferência Internacional 
de Educação Profissional, em Curitiba. 
A conferência teve 500 participantes de 
vários países e apresentou ferramentas para 
o desenvolvimento de competências de 
atuação na educação profissional. 

• Realização do I Prêmio Sesi Indústria 
com a Escola. Com o evento, foi possível 
valorizar as experiências educacionais 
dos primeiros anos do ensino público 
fundamental do Paraná.

• O Senai levou à Palestina, no Oriente 
Médio, as boas práticas e experiências 
relacionadas à Educação Profissional 
que adota no Paraná, fruto da parceria com a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
por meio do Internacional Training Centre. 

• Inauguração de novas unidades do Colégio 
Sesi Internacional em Cascavel, Londrina 
e Maringá.

Segurança e Saúde

• É renovado o Selo Pró-Equidade de 
Gênero e Raça para o Sistema Fiep, 
oferecido pela Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, do Governo Federal. 

• Através da realização do Seminário 
Internacional em Segurança e Saúde 
no Trabalho pelo Sesi no Paraná, em conjunto 
com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e a 
PUCPR, promovemos ações voltadas a saúde do 
trabalhador em apoio ao Movimento Abril 
Verde, dedicado ao tema da segurança no 
trabalho.

• Firmamos uma parceria entre o IEL e o Instituto 
das Nações Unidas para Treinamento 
e Pesquisa (Unitar) com foco no 
desenvolvimento de seminários internacionais 
sobre desenvolvimento global e o papel da 
indústria.

Seminário Internacional em Segurança e Saúde
no Trabalho - Curitiba
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Tecnologia e Inovação

• Oportunidade para todos. O Programa Senai 
de Ações Inclusivas (PSAI), coordenado 
pelo Departamento Nacional, foi realizado para 
delinear diretrizes de inclusão de pessoas com 
necessidades educacionais específicas, negros e 
índios.

• Programa Brasil Mais Produtivo, lançado 
em parceria com o Governo Federal, realiza 
intervenções rápidas e de baixo custo com 
consultorias em lean manufacturig, auxiliando as 
indústrias dos setores da madeira, alimentos e 
metalmecânica a obterem ganhos expressivos de 
produtividade. 

Alunos do Sesi no Prêmio Inova Senai e Sesi - Curitiba

• Chega a quinta edição o Prêmio Inova Senai 
e Sesi, premiação bianual, que reconhece 
projetos inovadores desenvolvidos por equipes 
formadas por alunos, docentes e colaboradores 
de todas as unidades do estado, que ao todo 
elegeu 22 projetos que receberam recursos para 
desenvolverem seus protótipos.

• O laboratório de Construção Civil de Cascavel 
recebeu a Acreditação Inmetro (Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).
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Desempenho do Sistema

• Início da implantação do Sistema Integrado 
de Gestão de Recursos Humanos 
(Sistema Sênior), com o módulo de recrutamento 
e seleção, proporcionando a integração 
com os demais subsistemas de RH, o que 
possibilitou maior agilidade e transparência nos 
procedimentos relativos à gestão de pessoas e à 
solicitação de vagas. 

• Lançamento do Portal CIG (Controle 
Integral de Gestão), que possibilitou aos 
gestores o monitoramento e controle dos 
resultados por meio de indicadores.

• Mudança da ferramenta de Gerenciamento de 
Serviços de TI (Control Desk), sendo possível 
reorganizar o catálogo de serviços e estabelecer 
acordos de níveis de serviços (ANS) para os 
atendimentos prestados. 

• Passaram a ser implementadas ações de 
comunicações integradas por meio da 
ampliação da plataforma de telefonia 
corporativa (Cisco). A iniciativa interligou 
as tecnologias existentes na organização e 
disponibilizou novas funcionalidades para os 
usuários.

• Migração das caixas postais de e-mail para o 
serviço de nuvem da Microsoft (Office 365), 
melhorando a gestão desse canal.

• O Código de Conduta do Sistema Fiep 
foi lançado em conjunto com a criação o Canal 
de Ética. 

• A estrutura de governança corporativa foi 
ampliada  com a instituição das Comissões de 
Orçamento, Projetos, Segurança da Informação, 
Infraestrutura, Recursos Humanos e de Serviços 
de TI. 

Lançamento do Programa Brasil Mais Produtivo - Curitiba
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 A defesa dos interesses do Sistema Fiep, em 2017, foi voltada para o fortalecimento da 
representatividade dos sindicatos. Foi lançada a campanha “Sindicato Forte, Indústria Mais 
Produtiva”, com a entrega de mais cinco unidades das Casas da Indústria. As novidades também 
envolveram o trabalho com a sustentabilidade. O Instituto Paranaense de Reciclagem (InPAR) 
foi inaugurado para implantar um sistema de logística reversa de embalagens pós-consumo. O 
ano foi marcado ainda pela conquista do registro da marca CAMFIEP® – Câmara de Arbitragem e 
Mediação da Fiep pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
 Na área da Educação, mais conquistas. As cinco unidades do Colégio Sesi Internacional 
receberam o selo do Programa Microsoft Showcase School. Com a finalidade de expandir a oferta 
de cursos, o Senai passou a oferecer cursos técnicos semipresenciais. O setor de Saúde registrou o 
lançamento do Portal da Longevidade e a realização do I Congresso Nacional sobre Envelhecimento 
Humano. Os destaques da área de Tecnologia e Inovação ficaram com a inauguração do espaço Fab 
Lab na unidade da Cidade Industrial de Curitiba, projetada como um espaço tecnológico de fomento 
à inovação e com a realização da  1 ª Edição da Jornada Digital, evento que disponibilizou às indústrias 
informações voltadas à transformação digital.
 Pensando na mudança social que o Brasil tem vivenciado com o processo de fluxo 
migratório de pessoas vindas de diversos países, o Sistema Fiep criou o projeto “Migrantes” como 
forma de contribuir na integração dessa população na sociedade brasileira e mercado de trabalho.
 A atuação do Sistema Fiep teve novas abordagens com a realização de estratégias de 
integração da marca, resultando no lançamento da campanha “Somos Todos Sistema Fiep”. As 
ações de governança corporativa foram expandidas com a criação dos comitês de Capital Humano 
e Marketing & Vendas, além do amadurecimento do comitê de TI, com a incorporação de Serviços 
Corporativos no seu escopo. Em relação às atividades internas, foi conduzido o apoio para 
incrementar os processos de trabalho para aprimoramento e migração de sistemas informacionais, 
com destaque para o lançamento da nova intranet e migração da versão da ferramenta CRM. 

Tempo de Inovar
2017
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Defesa de Interesses

• Sustentabilidade na prática: lançamento do 
Instituto Paranaense de Reciclagem 
(InPAR) e a realização do 1º Seminário 
Paranaense de Reciclagem, em 
parceria com a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente. 

• Mudanças nas relações de trabalho. É 
lançado o Programa de Modernização 
Trabalhista, com o objetivo de transmitir 
ao industrial informações e orientações dos 
impactos decorrentes da nova legislação. 
Foram realizados workshops e um canal de 
assessoria jurídica online para o atendimento 
das demandas do segmento.

• Reformulação dos Boletins Sindicais para 
Boletins Setoriais, que passaram a trazer 
conteúdos transversais e específicos para os 
setores produtivos do estado.

• Convênio firmado com o Sebrae/PR, 
disponibilizando o Voucher Tecnológico.

 O acordo pretendeu simplificar o acesso 
a serviços que visam o aumento da 
produtividade das empresas, envolvendo 
soluções em conectividade de equipamentos 
de fabricação, realização de ensaios 
investigativos e prototipagem. 

• Conquista do registro da marca CAMFIEP® 
– Câmara de Arbitragem e Mediação 
da Fiep, pelo INPI. Também contamos com a 
intermediação do primeiro procedimento de 
mediação envolvendo o Estado do Paraná em 
uma Parceria Público Privada (PPP). 

1ª edição da evento Jornada Digital Sistema Fiep - Curitiba
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Lançamento das Rotas Estratégicas para o Futuro da Indústria Paranaense 2031 - Curitiba

• Parceria firmada com a Fundação Parque 
Tecnológico da Itaipu (FPTI). A 
assinatura do convênio teve como objetivo o 
desenvolvimento da região oeste do Paraná.

• Articulação política no acompanhamento 
da frente parlamentar contra a 
prorrogação dos contratos de 
pedágio no Estado do Paraná. Diversas 
ações foram realizadas pela Fiep sobre o 
tema infraestrutura, com ênfase na questão 
da malha viária e concessão de rodovias no 
estado, além de discussões sobre a atual 
forma dos contratos firmados. 

• O Conselho Setorial da Construção Civil 
realizou a articulação de parcerias com 
o InPAR para promover a adequação das 
empresas à Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. A expectativa com os 
entendimentos foi minimizar os impactos 
de suas atividades ao meio ambiente. Em 
outra frente de trabalho, foi formada a 
Comissão de Estudos Wood Frame 
da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, para estabelecer o processo de 
normatização do sistema construtivo.

• O Conselho de Assuntos Tributários, a partir 
das principais entidades que representam 
o setor produtivo paranaense, entregou ao 
Secretário de Estado da Casa Civil, ofício 
solicitando a reabertura do Programa de 
Parcelamento Incentivado (PPI). A 
proposta sugeriu que o Governo propusesse 
a alteração da Lei 18.468/15, que criou o 
PPI. Isso possibilitaria que fossem inseridos 
no programa os débitos de ICMS não pagos 
até dezembro de 2016. Somente em 2018, 
tivemos o retorno do pleito.

• O Conselho Temático de Relações do Trabalho 
participou do 1º Fórum Sul Brasileiro de 
Relações do Trabalho, realizado pelas 
Federações das Indústrias da região sul (Feip, 
Fiesc e Fiergs).

• Lançamento das Rotas Estratégicas 
para o Futuro da Indústria Paranaense 2031. 
A iniciativa tem como propósito indicar 
caminhos de construção do futuro desejado 
para cada um dos setores, áreas e segmentos 
identificados como promissores para a 
indústria do Paraná.
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Educação e Cultura Segurança e Saúde

• Tem início a oferta de Cursos Técnicos 
Semipresenciais do Senai no Paraná, 
reforçando a atividade da instituição na 
educação a distância, em cursos de longa 
duração. 

• O Projeto Migrantes é lançado. Na 
primeira turma foi registrada a participação 
de 30 alunos, sendo 70% deles de origem 
haitiana. 

• Com o objetivo de disseminar boas ideias 
e mostrar as possibilidades de projetos 
que podem resolver problemas reais, a 
primeira edição do evento VOA – 
Vozes do Amanhã, apresentou ideias e 
práticas criadas por alunos do Colégio Sesi, 
do Senai e das Faculdades da Indústria no 
Paraná.

• Oportunidades ampliadas com o 
Programa de Mobilidade, que 
contou com a aquisição de 06 Unidades 
Móveis e 01 caminhão, para os cursos do 
Senai de Informática, Instalações Elétricas, 
Refrigeração, Panificação, Manutenção 
Mecânica e Pneumática, e Hidráulica para 
diversas regiões do estado.

• O projeto-piloto das Escolas Móveis 
Senai é lançado em parceria com a 
prefeitura de Pinhais e a Agência do 
Trabalhador, disponibilizando cursos na área 
de panificação, manutenção de motocicleta 
e de confecção. 

• Acordo entre Unitar, Cifal e 
Faculdades da Indústria para realizar 
oficinas para divulgação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

• O Portal da Longevidade é lançado 
para oferecer um conjunto de relatórios 
dinâmicos relacionados ao trabalho, em 
seis temas: demografia, economia, saúde, 
previdência social, educação e infraestrutura 
social e urbana. 

• O I Congresso Nacional sobre 
Envelhecimento Humano é organizado 
com a abordagem de estudos e pesquisas na 
área do envelhecimento humano no Brasil, 
promoção de intercâmbio institucional e 
divulgação de produções acadêmicas da 
área, visando a atualização do conhecimento.

• Promoção do Hackathon Sesi Health 
Tech. Maratona que envolveu 12 equipes 
com estudantes e profissionais de áreas 
distintas, para propor soluções de melhoria 
da qualidade de vida para o trabalhador da 
indústria. As três melhores soluções foram 
apresentadas no Encontro de Saúde e 
Produtividade para a Indústria, que 
reuniu empresários e lideranças da saúde no 
Brasil.

• Lançamento do novo Portal de 
Campanha de Vacinação.

1ª edição do evento Vozes do Amanhã
- Curitiba
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Tecnologia e Inovação

• O Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica 
tornou-se Unidade Embrapii (Empresa 
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial). 
A cooperação faz parte de um programa que 
trabalha na apresentação de projetos de inovação 
para pequenas, médias e grandes empresas, por 
meio dos institutos tecnológicos credenciados. 

• O Fab Lab da Indústria, na unidade da 
Cidade Industrial de Curitiba, é inaugurado 
como um espaço inovador onde alunos, 
empresas e a comunidade podem compartilhar 
conhecimentos e colocar em prática projetos 
e ideias. A unidade passou a servir também na 
discussão dos conceitos para a indústria 4.0 para 
formar profissionais da indústria do futuro, além 
de viabilizar a criação de soluções e produtos 
baseados no conceito de open design.

• Com a realização da 1ª Edição da Jornada 
Digital, indústrias, startups, empresários, 
imprensa e pessoas interessadas em tecnologia 
e inovação industrial, puderam aprofundar 
conhecimentos e mostrar como a Indústria 4.0 
impacta no progresso do setor industrial. 

• Lançamento da pós-graduação em 
Engenharia de Veículos Híbridos 
e Elétricos, ofertada pelas Faculdades da 
Indústria, sendo a primeira instituição em nível 
nacional a disponibilizar o curso.

• Criação do Portal das Unidades e 
Institutos Sesi e Senai. Desenvolvido 
pelo Observatório Sistema Fiep, consiste em 
painéis de dados e informações para apoiar 
o direcionamento da atuação tecnológica e 
comercial.

Lançamento do Fab Lab - Curitiba
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Desempenho do Sistema

• Migração do sistema de gerenciamento 
de cliente CRM Online 2016 para a versão 
Dynamics 365 Sales. 

• Adoção de novas estratégias para a área 
comercial. Por meio da definição de Metas 
de Vendas Regionais, as unidades de 
negócio ganharam subsídio adicional para 
definição das metas de sua região, além 
de ter acompanhamento em tempo real, 
na ferramenta Power BI, a partir dos dados 
extraídos do CRM. E a Remuneração 
variável para vendedores, a partir 
de metas individuais estipuladas, que 
proporcionaram fortalecimento na atuação 
de mercado, fomentando o aumento no 
volume e qualidade das vendas.

• Lançamento da nova intranet corporativa 
Integra, uma plataforma que reúne 
soluções sistêmicas. Foi projetada para 
melhorar o engajamento e a interação dos 
colaboradores, além de organizar o acesso ao 
uso das ferramentas de gestão da informação 
e documental. 

• Reposicionamento da Agência de 
Notícias levando aos profissionais de 
imprensa o que é feito dentro do Sistema Fiep, 
proporcionando maior visibilidade à atuação 
das entidades e indústria paranaense. 

• O Minuto da indústria teve sua 
abrangência regional ampliada, levando 
conteúdo ao setor em programas de um 
minuto veiculados em 38 emissoras de rádio 
espalhadas por todo o Paraná. A Indústria 
em Revista ganhou novo projeto gráfico e 
editorial, trazendo informações e tendências 
que buscam apontar novos caminhos para o 
industrial.

• Lançamento do Portal da Transparência 
Sesi e Senai Paraná no modelo nacional.

• Lançamento da campanha “Aqui tem 
indústria. Indústria tem Sistema 
Fiep”. A estratégia reforçou a presença da 
indústria na sociedade, como parte da vida 
das pessoas. Ressaltou também a importância 
da integração de suas instituições a seus 
colaboradores e público externo, por meio de 
uma tríade: o papel da indústria, a relevância 
do Sistema Fiep e o resultado socioeconômico. 

• Com foco na otimização das atividades de 
apoio, realizamos a implantação do Centro 
de Serviços Compartilhados Sistema 
Fiep (CSC).

• Implantação do Portal de Gestão, 
disponibilizando aos gestores, num painel 
único, os indicadores de acompanhamento 
dos resultados.
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 Diante do ano de eleições federal e regional, o Sistema Fiep manteve o posicionamento de 
defensor da indústria paranaense para articular avanços necessários nos contextos político, econômico 
e social. Por meio do Master Plan de Competitividade para a Indústria Paranaense 2031, elaborado em 
conjunto com as lideranças da indústria, foram apresentadas as ações prioritárias para serem discutidas 
com os próximos representantes da sociedade brasileira. 
 Para responder às contingências que afetaram diretamente a indústria em função da paralisação 
dos transportadores autônomos de cargas, participamos do comitê de crise instaurado para a discussão 
de formas de mitigação dos impactos gerados ao setor industrial. O período foi marcado também pela 
construção de ações de fortalecimento e remodelagem das atividades sindicais para a sustentabilidade. 
 Como signatários do Pacto Global, e com o compromisso de incentivar a gestão socialmente 
responsável das indústrias, estimulando a transparência e a competitividade dos negócios, lançamos 
a Rede Paranaense de Compliance. Lançamos ainda o Programa de Integridade, demonstrando o 
comprometimento do Sistema Fiep com uma gestão ética, responsável e transparente. 

Colégio Sesi Trilíngue - Foz do Iguaçu

Tempo de Consolidar
2018
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 Na área da educação, continuamos a caminhada para a ampliação de nossa oferta de cursos 
semipresenciais. Foram obtidas autorizações dos cursos de engenharia e a inauguração do Colégio 
Sesi Trilíngue, em Foz do Iguaçu, para iniciar a preparação de jovens para o mercado de trabalho na 
tríplice fronteira. Como promotor dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacamos 
o lançamento do Portal ODS e o Programa ODS na Educação. Para apoiar as mudanças no sistema de 
informação trabalhista, promovemos o curso sobre a plataforma eSocial. Avançamos ainda com a 
entrega dos Institutos Senai de Tecnologia e estabelecemos um consórcio para o desenvolvimento 
do programa de aceleração de startups.
 Os resultados internos foram direcionados para a consolidação da gestão, a partir da 
instituição de duas superintendências, corporativa e de negócio, responsáveis pela gestão das 
4 entidades de forma integrada. Para apoiar as atividades do negócio, foi realizada também a 
implementação do Contact Center e a organização de seis coordenações regionais que possibilitaram 
atendimento mais próximo e eficiente da área de vendas. A consolidação da marca Sistema Fiep foi 
um dos focos do ano, com ações para o fortalecimento de um modelo de governança integrada, o 
que resultou no desdobramento de um planejamento estratégico sistêmico – o Master Plan Sistema 
Fiep 2031. Investimos na criação dos Portais de Governança, de Projetos e de Processos, como 
formas de apoio à estrutura de governança que seguiu seu processo de consolidação, resultando 
na criação de mais 3 comitês. Todas essas ações culminaram na campanha institucional “O Sistema 
Fiep Forma e Transforma”.  

Lançamento do Master Plan Sistema Fiep 2031 no Encontro de Líderes - Caiobá
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Defesa de Interesses

• Lançamento do Projeto Curitiba 2035, 
iniciativa para a construção de diretrizes que 
vão nortear as políticas de desenvolvimento 
sustentável da cidade nos próximos 20 anos. 
Inaugurado também o Projeto Perfis 
Regionais, que reúne estudos detalhados com 
indicadores de regiões e seus municípios.

• O Plano Estadual de Resíduos Sólidos 
(PERS/PR) é lançado para apresentar 
as demandas do setor industrial à equipe 
responsável pelo tema no governo estadual.

• Realização da Mobilização Regional – 
Encontro Sistema S com o intuito de reforçar 
a importância das instituições do Sistema S para 
o desenvolvimento do setor produtivo e da 
sociedade. 

• O plano Missão Internacional de
   Águas e Resíduos é elaborado, tratando-se de 

um instrumento previsto na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), que pretende organizar 
e dar as diretrizes gerais para a gestão de resíduos 
sólidos no estado. 

• O primeiro Happy Empresarial é realizado na 
Casa da Indústria de Londrina em conjunto com 
os sindicatos patronais da região. O evento foi 
uma oportunidade para empresas apresentarem 
seus negócios para mais de 40 empresários.

• O I Café com Mediação do Estado do 
Paraná, promovido pela CAMFIEP, é realizado 
para estimular debates sobre temas relevantes 
sobre mediação no Paraná de forma pioneira.

Mobilização - Encontro Sistema S - Curitiba
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• Lançamento da Rede Paranaense de 
Compliance. Realizado em parceria com o Cifal 
Curitiba e a Unitar, a rede surge para debater temas 
como compliance e gestão de riscos, governança 
corporativa e integridade.

• Por solicitação do setor produtivo paranaense, 
foi apresentado o PL 502/2018, propondo 
o programa de refinanciamento de dívidas 
tributárias do Paraná (Refis). A matéria 
foi sancionada e  convertida na Lei nº 
19.802/2018.

• A Fiep organizou mobilização junto à bancada 
parlamentar para derrubar o veto do Refis 
para as Micro, Pequenas e Médias Indústrias. O 
programa permite o refinanciamento de dívidas 
tributárias de empresas que optaram pelo 
Simples, porém havia sido vetado pelo governo. 
A ação organizada pelos empresários resultou na 
derrubada do veto.

• Interlocução junto à bancada paranaense 
para tratar sobre o PL 528/2015 e MP 
832/2018, que cria a política de preços 
mínimos no frete autônomo e possíveis 
impactos da aprovação da medida. Foram 
acompanhadas as ações jurídicas e políticas  

      da CNI para a discussão da nova tabela do 

frete mínimo junto a ANTT e o Ministério dos 
Transportes.

• O Conselho Temático de Assuntos Tributários 
realizou workshops com os contadores para 
esclarecimento das alterações do ICMS 
decorrentes do Decreto 8660/2018, que 
trouxeram impacto às MPE’s enquadradas no 
Simples Nacional.

• O Conselho Temático da Micro, Pequena 
e Média Indústria atuou em parceria com 
a Junior Achievement para incentivar o 
empreendedorismo por meio do programa 
Minha Ideia de Negócio. Realizou também 
a Exposição do ProgramAção, desenvolvido 
pelas Faculdades da Indústria. A iniciativa 
pretende auxiliar empresas que enfrentam 
dificuldades em decorrência dos efeitos da crise 
econômica. 

• O Conselho de Alimentos organizou o Encontro 
Paranaense da Indústria de Alimentos, 
ocasião em que apresentou aos empresários do 
setor a Rota Estratégica Agroalimentar 
2035, elaborada pelo Observatório Sistema Fiep.

• Realização do 1º Hackathon do setor 
moveleiro durante o 9º Congresso Nacional 
Moveleiro, organizado pelo Conselho Setorial da 
Indústria Moveleira. 

Encontro Paranaense da Indústria de Alimentos - Curitiba
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Educação e Cultura

• Lançamento do Programa ODS na 
Educação, para disseminar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
em todas as modalidades de educação 
do Sistema Fiep. Complementarmente, 
foi lançado o Portal ODS, que oferece 
informações sobre a situação dos indicadores 
de todos os estados e municípios brasileiros.

• Obtenção da autorização de Cursos de 
Engenharia para o Senai no Paraná.

• O Colégio Internacional Sesi Ensino 
Médio Trilíngue é inaugurado na unidade 
de Foz do Iguaçu. O colégio foi apresentado 
na série “Destino Educação”, do Canal Futura, 
como uma das 12 escolas mais inovadoras 
do mundo.

• A Central de Serviços Acadêmicos 
(CSA) foi implantada e contribuiu para 
a redução do tempo de atendimento dos 

estudantes, otimização das atividades nas 
unidades e melhor gestão dos resultados. 

• Lançamento do projeto Escola Móvel 
Senai, vinculado ao projeto de Mobilidade.

• Apoio às artes com a inauguração da 
Unidade Móvel de Cultura. O projeto 
oferece soluções em ações culturais, 
direcionadas às indústrias e prefeituras do 
Paraná. 

• A exposição Roberto Simonsen: 
empreendedor da indústria 
brasileira foi o destaque das atividades 
promovidas pelo Centro de Memória, que 
marcou a inauguração da Sala Memórias, 
parte do projeto de revitalização da portaria 
do Edifício Lydio Paulo Bettega, da unidade 
Sede, em Curitiba.

Exposição Robert Simonsen - Medianeira
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Tecnologia e Inovação

• Lançamento  do edital para seleção de 5 novas 
startups para o projeto Startups Smart 
Cities. 

• Firmada parceria para o Projeto Copel+. 
A constituição do consórcio é direcionada ao 
desenvolvimento do programa de aceleração 
de startups. 

• O primeiro Centro de Tecnologia de 
Veículos Híbridos e Elétricos do Brasil 
é inaugurado em Curitiba, no Campus da 
Indústria. 

• Inauguração da Aceleradora na unidade 
de Pato Branco, primeira estrutura do Sistema 

Fiep para aceleração de startups no interior do 
Paraná.

• O Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica 
(ISI-EQ) iniciou as atividades do Laboratório 
de Prototipagem de Placas de Baterias 
Chumbo-ácido e Testes Elétricos. 

• Em parceria com a CNI, é criado o HUB de 
Inteligência Artificial, localizado em 
Londrina. 

• Entrega das instalações do Instituto 
Senai de Tecnologia da Informação 
e Comunicação, em Londrina, e do 
Instituto Senai de Tecnologia em 
Construção Civil, em Ponta Grossa.

Aceleradora Sistema Fiep - Pato Branco
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Segurança e Saúde
• Com 32 horas de imersão em conteúdos 

práticos e teóricos sobre a nova plataforma do 
governo federal, iniciou-se a oferta do Curso 
Avançado em eSocial.

• Realizado o evento sobre  Segurança em 
Instalações Elétricas para a Prevenção 
de Incêndios para o debate sobre o uso 
correto das instalações elétricas nas edificações 
empresariais e industriais.

• Realização da 2ª edição do Congresso 
Nacional de Envelhecimento Humano 
(CNEH), com mais de 500 participantes. 
O evento foi promovido pelo Centro 
Multidisciplinar de Estudos e Pesquisas (Cemep) 
em parceria com o Centro de Inovação Sesi em 
Longevidade e Produtividade. 

• O programa Movimente-se + tem o 
lançamento oficializado. Por meio de um 
aplicativo, tem a proposta de transformar a 
ginástica laboral em uma versão totalmente 

interativa, mais econômica para as indústrias e 
atrativa aos colaboradores. 

• O Seminário Geração de Valor 
Sustentável foi realizado por meio da 
parceria promovida pelas Faculdades da 
Indústria com o Unitar e o Cifal.

• Terceira idade ativa, com o lançamento do 
programa A Reinvenção do Trabalho 
60+ na Indústria. A iniciativa foi uma 
parceria com a Uni Inversidade, que prepara 
trabalhadores da terceira idade para um novo 
ciclo de vida e trabalho. No lançamento, o Sesi 
no Paraná ofereceu bolsas integrais para a 
primeira turma.

• Início da implantação da plataforma 
Sesi Viva+, que apresenta soluções que 
contribuem na gestão dos processos de 
Segurança e Saúde no Trabalho e apoio na 
redução dos custos com saúde, afastamentos e 
do risco legal na indústria.

Programa de Voluntariado Sistema Fiep - Curitiba
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Desempenho do Sistema

• É lançado o Master Plan Sistema Fiep 
2031, planejamento estratégico integrado 
desenvolvido em consonância aos desafios 
que foram identificados no Master Plan de 
Competitividade para a Indústria Paranaense 
2031. 

• Lançamento do Programa de 
Integridade do Sistema Fiep com o 
objetivo de reforçar a cultura ética em nossa 
entidade. 

• O modelo de Governança Corporativa 
fortaleceu sua atuação com a instituição dos 
Comitês Planejamento & Estratégias, Finanças 
& Resultados, e Riscos & Compliance. 

• Atualização e implantação de sistemas de TI. 
Entre as mudanças estão a nova versão do 
Sistema de Gestão Educacional (SGE).

• Implementação do Contact Center, 
responsável pela facilitação da relação entre 
cliente e empresa, com foco na ampliação dos 
canais de vendas e atendimento.

• Implantação do Portal de Serviços do CSC.
• Na área de gestão de pessoas, foi implementado 

o novo Plano de Cargos e Salários, usando 
a metodologia Hay Group. Também foi firmado 
um contrato com empresa especializada em 

terceirização de mão de obra, atendendo 
à nova legislação trabalhista, buscando maior 
celeridade nos processos de contratação, além 
da ampliação da plataforma de gestão de 
Recursos Humanos (Sênior X).

• Integração de toda a estrutura do 
Sistema Fiep, gerando otimização das 
atividades que passaram a ser desenvolvidas 
por áreas únicas, bem como a padronização 
de processos internos aplicados às quatro 
entidades. A nova estrutura resultou na 
atuação em duas frentes, Corporativa 
(voltadas aos processos de apoio) e de 
Negócios (atendendo às linhas de atuação 
que geram negócios para o Sistema Fiep).

• O Programa de Voluntariado do 
Sistema Fiep tem sua primeira edição. Os 
colaboradores se engajaram na realização de 
ações voluntárias, beneficiando 7.294 pessoas.

• A campanha “Sistema Fiep forma e 
transforma” é lançada e evidencia os eixos 
estratégicos e os serviços da instituição. 

• Lançamento da nova logomarca sistêmica 
com a chamada “Somos Todos Sistema 
Fiep”. A estratégia foi reforçar a nova 
identidade e a atuação integrada. 

2ª edição do Congresso Nacional de Envelhecimento Humano - Curitiba
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 O ano de 2019 veio acompanhado de expectativas sobre o cenário econômico com 
o andamento das propostas do novo governo eleito que geram impactos diretos no setor 
industrial. Na estrutura interna do Sistema Fiep, uma série de esforços vem sendo feitos para 
garantir a continuidade dos projetos delineados e implementados ao longo dos anos. Embora 
seja o encerramento do ciclo dessa gestão, a atuação do Sistema Fiep segue com as prioridades 
necessárias para atender as demandas dos nossos clientes e públicos de relacionamento, 
ressaltando sua confiança no potencial do Paraná para seu progresso sustentável. 
 O Diálogo Governamental, voltado à defesa de interesses da indústria paranaense, é um 
dos destaques. A programação desse projeto envolveu o encontro da Diretoria da Fiep com a 
Bancada Federal, o novo Ministro da Economia e Deputados Estaduais. Representantes da 
entidade empresarial acompanharam o evento de lançamento do Programa do Governo Federal 
“Mobilização pelo Emprego e Produtividade para Todos”. Realizamos também o monitoramento 
de diversos temas que ganharam força e avançaram em defesa do setor produtivo, fruto das 
mobilizações e conversas com os dirigentes dos poderes públicos. Apostando no diálogo e na 
difusão de informações, promovemos o lançamento de publicações e ferramentas com foco na 
divulgação de conhecimentos relevantes para os setores produtivos e sindicatos patronais. Entre 
eles, o estudo “Tendências Sistema Fiep 2019/2020” e o Portal dos Sindicatos Patronais.
 Na área educacional, foram firmadas parcerias para a ampliação dos atendimentos do 
Senai por meio da oferta de capacitação profissional nos Liceus de Ofícios, juntamente com a 
Prefeitura Municipal de Curitiba. Na linha de parcerias com o poder público, houve o lançamento 
do projeto Carretas do Conhecimento, a partir das negociações com a Volkswagen (montadora 
e fundação) e o governo do estado. Além disso, confirmamos a aprovação dos novos cursos de 
licenciatura nas Faculdades da Indústria, o início das primeiras turmas do curso técnico bilíngue 
Tech IT e  o lançamento do Senai Flex, plataforma online para oferta de cursos de acordo com as 
necessidades das indústrias. 
 Em Segurança e Saúde do Trabalho (SST), mais tecnologia a serviço de nossos parceiros, 
com o lançamento das plataformas Sesi Viva+ e da VR35 de Realidade Virtual, soluções voltadas 
à melhoria da qualidade e produtividade do trabalhador da indústria. Tivemos o lançamento do 
Edital Sesi Tech para desenvolver projetos nas temáticas de SST. 

Tempo de Transformar
2019
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 Em Tecnologia e Inovação, contamos com a 2ª edição da Jornada Digital, um evento aberto 
ao público, que promoveu verdadeira imersão tecnológica ao buscar soluções inovadoras para as 
indústrias.
 Como apoio às frentes de negócio, o ano de 2019 foi marcado pela entrega de projetos 
estruturantes, como o lançamento da Universidade Corporativa, que reúne um portfólio de 
cursos de curta duração para capacitações e treinamentos voltados ao desenvolvimento dos 
colaboradores em temáticas que contribuem para a construção e aprimoramento de competências 
necessárias à operação dos negócios. Além disso, foram realizadas modernizações nas ferramentas 
de gestão, como a Migração do ERP para a nuvem (Microsoft Dynamics 365), automatização do 
planejamento estratégico no Portal de Gestão e a ampliação dos serviços no CSC Sistema Fiep. 

Mobilização pelo Emprego e Produtividade para Todos - Curitiba
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Defesa de Interesses

• Após a mobilização da Fiep e sindicatos 
filiados, o governo do Estado prorrogou o 
prazo de vigência dos incentivos fiscais 
que incidem sobre itens industriais. O 
resultado garante maior competitividade aos 
setores envolvidos. 

• A publicação das Tendências Sistema 
Fiep 2019/2020 trouxe os principais 
movimentos em curso, lançando olhar sobre 
avanços tecnológicos, negócios inovadores, 
transformações sociais, novos comportamentos 
e outras questões estruturantes.

• O projeto Setor Ferroviário de Cargas 
2040 – Desafios e Oportunidades 
Tecnológicas é lançado em parceria com 
a empresa Rumo Logística. A ação irá mapear 
tendências tecnológicas e de negócios que 
podem impactar o futuro do setor ferroviário 
de cargas. 

• Publicação dos Planos de Desenvolvi-
mento Econômico Municipal. São estu-
dos sobre um conjunto de ações estruturadas 
para a atração de investimentos e apoio às reali-
dades produtivas já existentes nos municípios e 
regiões atendidos.

• Criação do Portal Sindical, um espaço 
de informações estruturadas para orientar 
atividades dos sindicatos patronais.

• O Fórum Empresarial de Empregabili-
dade e Empreendedorismo para Refu-
giados e Migrantes é realizado com palestras 
e apresentações de painéis de boas práticas em-
presariais na inclusão de refugiados e migrantes 
no mercado de trabalho. Também é realizado o 
lançamento regional da plataforma Empre-
sas com Refugiados, iniciativa patrocinada 
pela Rede Brasil do Pacto Global e Agência da 
ONU para Refugiados (Acnur), com o apoio da 
ONU Mulheres.

• O Sistema Fiep recebeu o lançamento do 
programa Mobilização pelo Emprego e 
Produtividade para Todos, do Ministério 
da Economia, por meio da Secretaria Especial 
de Produtividade, Emprego e Competitividade 
(Sepec). Na ocasião, entregamos a Carta 
Curitiba ao representante do Ministério da 
Economia, tratando-se de uma coletânea 
assinada pelas lideranças das principais 
entidades representativas do setor produtivo 
e empresários dos mais diversos segmentos 

Seminário de Governança Corporativa - Curitiba
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com medidas consideradas mais urgentes para 
melhoria do ambiente de negócios brasileiro.

• Organizado pelo Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC) e pelo Instituto 
Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF), o 
Seminário de Governança Corporativa 
destacou as boas práticas de governança 
corporativa e finanças. O Sistema Fiep, parceiro 
do evento, apresentou no painel de abertura o 
seu modelo de governança corporativa.

• O Workshop sobre a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), promovido 
para discutir a lei que entrará em vigor a partir de 
agosto de 2020, apresentou a nova legislação, 
o impacto no dia a dia das organizações, o 
processo e instâncias de regulamentação e o 
case de uma multinacional sobre o processo 
de implantação para adequação à lei. O evento 
teve um público de mais de 350 participantes.

• As comemorações do Dia Nacional da Indústria, 
celebrado em 25 de maio, chegaram a sua 7ª 

edição com o Mês da Indústria. Foram 
percorridos mais de 44 mil quilômetros 
no estado, passando pelas macrorregiões 
paranaenses. Com o apoio do Sesi e Senai 
do Paraná, por meio das unidades móveis, 
levamos às comunidades a oportunidade 
de capacitações, cuidados com a saúde e 
ações culturais, totalizando mais de 12 mil 
atendimentos. 

• O 2º Bootcamp Innovation Brazil contou 
com representantes da iniciativa European 
Network of Research and Innovation Centres 
and Hubs (Enrich), além de profissionais e 
especialistas que apresentaram cases e boas 
práticas para o desenvolvimento de negócios, 
parcerias e acesso a investimentos da União 
Europeia.

• Criação do Conecta Indústria, um aplicativo 
desenvolvido para fomentar os serviços e o 
associativismo dos sindicatos. 

Workshop sobre a LGPD - Curitiba
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Educação e Cultura

• O Sistema Fiep e a Prefeitura de Curitiba firmaram 
parceria para oferecer cursos de 
capacitação profissional. Eles são ofertados 
nos Liceus de Ofícios e Inovação, localizados nas 
Ruas da Cidadania, por meio do uso das Unidades 
Móveis do Senai. São ministrados cursos gratuitos 
em panificação e confeitaria, corte e costura e 
manutenção de motocicletas.

• O curso de qualificação para Instalador 
Técnico de Equipamentos de Telefonia 
Móvel é realizado por meio de uma parceria 
entre o Senai no Paraná e a Huawei, empresa 
multinacional do mercado de telecomunicações.

• Realização da 1ª edição do Prêmio Peça 
por Peça 2019 – Melhores Iniciativas, que 
premia escolas públicas municipais do Paraná que 
desenvolvem ações e projetos que contribuem 
para o alcance do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável nº 4 – Educação de Qualidade.

• Alunos do Senai do Paraná participam 
da WorldSkills em Kazan, na Rússia, 
representando o estado nas modalidades que 
correspondem às profissões técnicas da indústria 
e do setor de serviços.

• O projeto Carretas do Conhecimento 
leva cursos de aprimoramento profissional a 46 
municípios do Paraná. A previsão é qualificar mais 
de 2 mil paranaenses até janeiro de 2020. 

• Oferta dos novos cursos de licenciatura 
nas áreas de Linguagens e Códigos, Ciências 
Humanas, Ciências Naturais e Matemática nas 
Faculdades da Indústria.

• O programa Senai Flex é lançado para pessoa 
jurídica, ofertando meios de customizar as aulas, 
a carga horária e local onde o curso será realizado, 
de acordo com a necessidade da indústria.

• Início das primeiras turmas do curso técnico 
bilíngue Tech IT do Senai no Paraná. Com foco 
na indústria 4.0, o curso é realizado nas cidades de 
Curitiba, Maringá e Ponta Grossa.

• Lançamento da educação bilíngue no 
ensino fundamental do Colégio Sesi 
Internacional, no Campus da Indústria, em 
Curitiba.

• Em comemoração aos 30 anos de estrada do trio 
Curitibano Relespública, tendo como convidado 
o guitarrista Edgard Scandurra, da banda IRA, 
realizamos o Show Sesi Música em Cascavel, 
no Centro Cultural Gilberto Mayer.

• O Senai no Paraná firmou parceria com a National 
Instruments e inaugurou o primeiro LabVIEW 
Academy do Brasil. Pioneira no país, a parceria 
oferece formação técnica, com cursos do portfólio 
da academia internacional para a indústria, grade 
curricular e laboratórios qualificados.

Seletiva Senai Worldskills - Curitiba
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Segurança e Saúde

• Apoio do Sistema Fiep à The Hardest Run 
(Corrida pelo bem), que tem relação direta com 
as ações do Programa Sesi Cuide-se + “Prevenção 
do Câncer”. A ação foi realizada com o objetivo 
de ajudar na construção do Erastinho, o primeiro 
Hospital Oncopediátrico do Paraná. 

• Sete cidades do Estado recebem o ciclo de 
palestras com os temas: Reforma Trabalhista 
e eSocial: o que muda na segurança e saúde do 
trabalho? e prevenção de passivos trabalhistas 
em segurança e saúde do trabalho.

• O Edital Sesi Tech disponibiliza R$ 10 milhões 
para o desenvolvimento de projetos nas 
temáticas de saúde e segurança do trabalhador. 
O edital reúne mais de 130 projetos inscritos e 
pré-selecionados.

• Comemoração dos 15 anos de atuação do 
Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial 
(CPCE), sendo realizado evento para promoção 
da responsabilidade social corporativa 
por meio dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) como um caminho para guiar 
as indústrias.

• Lançamento da plataforma VR35 de 
Realidade Virtual. Software que simula 
procedimentos, equipamentos e riscos nos 
ambientes de trabalho. A ferramenta foi 
desenvolvida pela startup Eruga, empresa 
acelerada pelo Sistema Fiep, em parceria com o 
Edital de Inovação para a Indústria e Centro de 
Inovação Sesi Longevidade e Produtividade.

Comemoração de 15 anos do CPCE - Curitiba
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Tecnologia e Inovação

• A 2ª edição da Jornada Digital reuniu 
mais de 1.300 pessoas que participaram de 
uma imersão tecnológica ao abordar temas 
como inteligência artificial, robotização e 
transformação digital, trazendo soluções 
inovadoras para as indústrias nas áreas de 
saúde e segurança, educação e produtividade, 
fundamentais para ampliar a competitividade 
e auxiliar no seu crescimento.

• O Instituto Senai de Inovação em 
Eletroquímica, em parceria com a 
Baterias Extranger, firmou projeto 
inovador para o desenvolvimento de bateria 
de chumbo-ácido melhorada com o uso de 
nanotecnologia.

• Credenciamento da Aceleradora 
do Sistema Fiep pelo Comitê da Área 
de Tecnologia da Informação para a Lei 
de Informática. Com o credenciamento, 
empresas homologadas poderão investir nas 
startups aceleradas pelo Sistema Fiep. 

• Implantação do Sistema de Gestão de 
Informações Laboratoriais (LIMS).

• Programa de Residência em 
Inteligência Artificial, promovido pelo 
HUB de Inteligência Artificial em Londrina, 
capacita profissionais no uso da tecnologia 
de inteligência artificial e técnicas de machine 
learning para resolver problemas da indústria.

• 8 indústrias do Paraná foram finalistas no 
Prêmio Nacional de Inovação de 
2019, sendo 3 delas vencedoras. A entrega 
do prêmio aconteceu durante o 8º Congresso 
Brasileiro de Inovação.

• A Rota da Longevidade reuniu 
representantes de empresas e especialistas 
na área para desenvolver agenda específica, 
com caminhos estratégicos para a indústria, 
promovido pelo Sistema Fiep. O encontro 
foi realizado pelo Centro de Inovação Sesi 
Longevidade e Produtividade com parceria 
técnica do Observatório Sistema Fiep.

• Entrega das obras dos Institutos Senai de 
Inovação em Eletroquímica, localizado em 
Curitiba, e em Engenharia de Estruturas, 
localizado em Maringá. 

2ª edição do evento Jornada Digital Sistema Fiep - Curitiba
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Desempenho do Sistema

• A Universidade Corporativa do 
Sistema Fiep é lançada para atender às 

demandas de capacitação das áreas de negócio, 

centralizando treinamentos obrigatórios, 

trilhas de desenvolvimento e conteúdos livres 

de diversos temas. 

• É realizada a migração da versão do 
Sistema de Gestão ERP (Microsoft 

Dynamics AX 2009) para a versão online 

(Microsoft Dynamics 365), que incorporou 

novos módulos no seu escopo, proporcionando 

maior otimização no processo de compras e 

aprovações, agilidade no processo de vendas e 

integração. 

• O Centro de Serviços Compartilhados 
Sistema Fiep (CSC) tem as atividades 

ampliadas. O centro incorporou as atividades 

de patrimônio e contabilidade, além da 

reformulação do seu catálogo de serviços. 

• Implantação da matriz de riscos 
estratégicos do Sistema Fiep, visando 

aprimorar o modelo de gestão e elevar sua 

maturidade.

• Revitalização da fachada e instalação de 

sistema de climatização no Edifício Lydio 
Paulo Bettega (Unidade Sede), considerada 

Unidade de Interesse Público (UIP). A sede foi 

inaugurada em 27 de novembro de 1967, na 
Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico, 
em Curitiba.

• Oferta de benefícios flexíveis aos 
nossos colaboradores, concedendo opções 
de formatos que melhor atendam às suas 
necessidades. A modalidade está disponível 
para o plano de saúde e para o vale-refeição e 
vale-alimentação.

• Início do projeto de adequação do Sistema 
Fiep à Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD). 

• Automatização do acompanhamento 
do Master Plan Sistema Fiep 2031, 
no Portal de Gestão, possibilitando o 
monitoramento e gerenciamento dos 
objetivos e estratégias definidos por meio dos 
indicadores e planos de ações.

• Início das operações do Centro de 
Abastecimento em Curitiba, concentrando 
o processo logístico de compras de materiais 
de consumo do estado, visando a padronização 
e  economicidade no processo.

• Lançamento do “Juntos podemos ir 
mais longe”, campanha institucional para 
fortalecimento do Sistema Fiep, destacando 
os benefícios de cada eixo estratégico para as 
indústrias e seu reflexo na rotina das pessoas. 

Campanha institucional Sistema Fiep
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A HISTÓRIA CONTINUA...

O LEGADO

 Os cenários econômico e político nacional dos últimos anos apresentaram desafios 
adicionais à Gestão 2011-2019. Foi necessário planejar novas soluções para responder aos 
novos desafios e garantir que o posicionamento do Sistema Fiep se mantivesse perene. Os 
setores econômicos foram impactados, refletindo diretamente no PIB e, consequentemente, nos 
resultados das indústrias paranaenses. 
 Com base neste cenário, estabelecemos como diretrizes estratégicas a busca pela eficiência 
na gestão, interiorização das ações de modo a defender os interesses das indústrias presentes 
em todo o Estado do Paraná, a sustentabilidade sindical, o foco no cliente e a busca por um 
crescimento sustentável para o Sistema Fiep, equilibrando financeiramente as entidades que o 
compõem, tudo isso sem perder o foco na missão de “servir e fortalecer a indústria para melhorar 
a vida das pessoas”. 
 Investimos fortemente em sistemas de gestão e controles mais ágeis e seguros. Essa 
atitude esteve sempre atrelada à reestruturação de processos e de áreas que possibilitaram 
alcançar aumento da eficiência operacional. Lançamos novos serviços e aperfeiçoamos as 
soluções ofertadas aos clientes e à sociedade, acompanhadas da ampliação da capilaridade 
dos atendimentos, que proporcionaram maior sustentabilidade financeira para o Sistema Fiep. 
Implementamos uma cultura de compliance ancorada em um novo modelo de governança, 
proporcionando mais transparência e segurança nas operações e seus resultados.
 Sem perder o acompanhamento das novas tendências, associada à necessidade cada 
vez maior de sustentabilidade para os negócios, buscamos soluções e projetos que sustentem a 
continuidade do nosso modelo de atuação. 
 Deixamos como legado desta gestão projetos em andamento que apoiarão o Sistema 
Fiep na manutenção de sua abrangência de atuação, focando no protagonismo de suas ações e 
como referência de agente ativo de transformação da sociedade e desenvolvimento do segmento 
industrial paranaense:
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• Início das operações do Conecta 
Indústria, um aplicativo que visa fomentar 
e facilitar a associação sindical.

• Início das operações da Plataforma 
S+, uma ferramenta de mercado voltada 
para Saúde e Segurança do Trabalho, 
que viabiliza a otimização dos processos 
de negócio, padronização de dados e a 
maior eficiência para a gestão através de 
indicadores, garantindo o atendimento das 
obrigatoriedades legais.

• Lançamento do primeiro CNPJ oriundo de 
projetos inovadores de empreendedores que 
nasceram no ambiente educacional do Sesi, 
parte do projeto Trilha de Inovação. 

• Como resultado da parceria com a 
Microsoft, que desde 2011 tem contribuído 
para modernização dos sistemas de gestão, 
decorrente da migração do ERP para a 
nuvem (Microsoft Dynamics 365), recebemos 
em 2019 o convite para apresentação 
mundial do case do Sistema Fiep, como 
reconhecimento da parceria em atividades 
de gestão e educação.

• Projeto Lean nas Unidades, com foco 
na melhoria e otimização dos processos de 
gestão, liberando as unidades para focar 
em negócios. 

• Secretaria Integrada de Governança, 
projeto que visa fortalecer a atuação das 
instâncias de governança do Sistema Fiep.

• TV Sistema Fiep, projeto de TV Interativa 
na qual os públicos interno e externo 
podem conhecer as principais iniciativas em 
andamento, ser informados dos negócios 
da organização e ter acesso as principais 
tendências de mercado.

• Projeto Casa da Indústria Digital, 
preparação dos ambientes das Casas da 
Indústria para prover atendimentos e 
soluções para as indústrias, a partir da oferta 
de serviços via portal (hub de soluções para 
os sindicatos).

• Projeto de Robotização de Processos, 
tendo como foco o ganho de produtividade nas 
atividades de rotina e otimização dos custos. 

• Projeto Fintech Sistema Fiep, soluções 
digitais para disponibilizar à indústria 
paranaense serviços financeiros mais 
competitivos e ágeis.

• Por fim, deixamos uma proposta de um 
plano de continuidade da Transformação 
Digital do Sistema Fiep, visando um 
posicionamento cada vez mais forte no mundo 
dinâmico e volátil que estamos vivendo. 
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Todas as iniciativas propostas e em 
andamento são frutos de um olhar para a 

perenidade do Sistema Fiep, que continuará 
a trilhar o seu caminho rumo à missão de                                                                                 
Formar e Transformar a Vida das Pessoas.
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