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SISTEMA FIEP

O ano de 2016 seguiu com panorama desafiador para os setores produtivos do Brasil. O 
país chegou ao ápice de uma das maiores recessões de sua história e conviveu com um 
conturbado cenário político, culminando com a troca de comando no Governo Federal. 
Dentro de sua missão de servir e fortalecer a indústria para melhorar a vida das pessoas, o 
Sistema Fiep, institucionalmente, manifestou que o momento de mudança era oportuno 
para que o país discutisse uma série de reformas com o objetivo de reposicionar o Brasil 
no rumo do crescimento.

Internamente, seguimos com a implantação de sistemas e procedimentos para aprimo-
rar a nossa gestão, buscando mais eficiência e transparência. E, em alinhamento com as 
crescentes preocupações de toda a sociedade em relação ao comportamento de empre-
sas e instituições, lançamos em 2016 nosso Código de Ética e Conduta, que sintetiza os 
padrões éticos e comportamentais que norteiam o Sistema Fiep.

Mantivemos, ainda, o compromisso de pautar nossa atuação na busca pelo desenvolvi-
mento sustentável, em sua abrangência social, ambiental e econômica. Isso se reforça 
pelos diversos pactos e princípios dos quais somos signatários. Em mais esta edição do 
Relatório de Sustentabilidade, apresentamos os esforços do Sistema Fiep em busca de 
uma atuação cada vez mais efetiva em favor da indústria do Paraná. Com esse trabalho, 
contribuímos não apenas para o crescimento das empresas, mas para o pleno desenvol-
vimento de nosso estado e de nosso país.

Edson Campagnolo
Presidente do Sistema Fiep

Esta é a versão resumida da 7ª edição do Relatório de Sustentabilidade do Sistema Fiep. 

O Relatório de Sustentabilidade Sistema Fiep 2016 apresenta nossos resultados, serviços, pro-
gramas, projetos e iniciativas, demonstrando a incorporação dos requisitos da sustentabilida-
de às estratégias, de acordo com as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI).

Acesse a versão completa no site www.sistemaf

Sobre o Relatório

Para mais informações, escreva para: 
relatoriodesustentabilidade@f

iep.org.br/relatoriodesustentabilidade

iepr.org.br

MENSAGEM DO
PRESIDENTE
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QUEM 
SOMOS 

Somos a Fiep, o Sesi, o Senai e o IEL, instituições privadas sem 
fins lucrativos que, juntas, formam o Sistema Fiep.

Trabalhamos há mais de seis décadas no Paraná, com foco no 
desenvolvimento da indústria por meio de diversos serviços.

INDÚSTRIA MAIS FORTE

Representação e defesa dos interesses
da indústria.
f

Educação, segurança e saúde do 
trabalhador da indústria.

sesipr.com.br

FIEP
Soluções tecnológicas e de inovação para 
a indústria e formação profissional de seus 
trabalhadores.

senaipr.com.br

SENAISESI
Educação executiva com foco 
em aperfeiçoamento da gestão e 
desenvolvimento de carreira.

ielpr.com.br

IEL

NOSSOS PÚBLICOS

•  Sindicatos

•  Indústrias

•  Trabalhadores da indústria

•  Alunos do Sistema Fiep

•  Colaboradores do Sistema Fiep

•  Fornecedores

•  Órgãos Públicos

•  Organizações da Sociedade Civil

•  Confederação Nacional da Indústria (CNI)

•  Federação das Indústrias de outros estados

•  Comunidade científica

•  Comunidades locais

•  Veículos de comunicação

ATUAÇÃO EM TODAS AS REGIÕES DO PARANÁ 

Londrina
Apucarana

Rolândia

Cambé
Ibiporã

Santo Antônio
da Platina

Bandeirantes

AssaíMaringá

Ponta Grossa

Palmeira

Castro

Jaguariaíva
Telêmaco Borba

Ortigueira

 Carambeí

Bocaiúva do Sul
Colombo

Quatro Barras

Mandirituba

São José 
dos Pinhais

Paranaguá

Rio Negro

Guarapuava

Palmas

União da Vitória

Irati

Cascavel

Toledo

Umuarama

Loanda Paranavaí

Cianorte

Marechal 
Cândido Rondon

Terra Roxa

Pato 
Branco

Francisco
Beltrão

Ampére

Capitão Leônidas
Marques

Capanema

Foz do Iguaçu Curitiba
Araucária

São Mateus 
do Sul

Campo Mourão

23°

54° 53° 52° 51° 50° 49°

24°

25°

26°

Unidades 
Sistema Fiep

Campo Largo

Rio Branco 
do Sul

Arapongas

ALÉM DE ESTARMOS PRESENTES 
EM DIVERSOS OUTROS MUNICÍPIOS 
COM AS UNIDADES MÓVEIS.

iepr.com.br
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01 - Fórum de Transparência e Competitividade 
02 - Encontro das Empresas Signatárias do Pacto Global
03 - Prêmio IMPAR reconhece o ensino profissional do Sesi e do Senai
04 - Exposição Sesi 70 anos
05 - Fórum IEL de Carreiras
06 - Publicações Sondagem Industrial

07 - Inova Talentos
08 - Convênio Coalizão Cidades pela Água com a The Nature Conservancy (TNC)
09 - Aluna do curso de Tecnologia em Design de Moda do Senai no desafio final do Brasil Fashion 2016
10 - Campanha de Contribuição Sindical
11- Lançamento da Plataforma de Indicadores Empoderamento das Mulheres - Trabalho e Valorização
12 - Projetos do Senai conquistam quatro troféus no 9° Prêmio Ozires Silva

13 - II Seminário Internacional de Inovação Industrial em Eletroquímica
14 - Aluna do curso de Tecnologia em Design de Moda do Senai selecionada para o Brasil Fashion 2016
15 - 1º Prêmio Sesi ODS e Congresso Sesi ODS
16 - Lançamento do Plano Nacional da Cultura Exportadora PNCE no Paraná
17 - Sistema Fiep apoia o Selo Clima Paraná da SEMA

18 - Entrega do Troféu Pinheiro de Ouro 
19 - Missão Internacional Empresarial ao Paraguai
20 - Inauguração da Casa da Indústria de Cascavel
21 - Sala Prospectiva do Sistema Fiep
22 - Publicações Panoramas Setoriais

DESTAQUES 2016

2220



10

11
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Temas prioritários
A partir dos interesses da cadeia de relacionamento, atualizamos nossa Matriz de Materialidade, 
composta dos temas relevantes que definem o escopo do Relatório de Sustentabilidade Sistema 
Fiep 2016, considerando os impactos sociais, ambientais e econômicos do negócio. 

P
Ú

B
L

IC
O

IN
T

E
R

N
O

PÚBLICO EXTERNO

Combate à Corrupção

Treinamento e Educação

Desempenho Econômico e Financeiro

Atuação Política do Sistema Fiep

Saúde e Segurança

Governança

Consumo de Água

Impactos de Serviços e Produtos na Comunidade

Consumo de Energia

Emprego, Remuneração e Benefícios

Controle de Emissões

Consumo de Materiais

Relações com o Mercado

Respeito aos Direitos Humanos

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

Governança 
A estrutura de governança do Sistema Fiep é composta pelo Conselho de Representantes, consti-
tuído por representantes dos sindicatos filiados, pela Presidência da Fiep, habilitada pelo Conselho 
por meio de eleição, e pelas funções estatutárias designadas pelo Presidente da Fiep: Superinten-
dência da Fiep, Superintendência do Sesi, Diretoria Regional do Senai, Superintendência do IEL e 
Superintendência da Área Corporativa.

Alicerçam a governança o Conselho de Apoio às Decisões Estratégicas (CADE), instância que con-
grega a Presidência e as Superintendências, apoiada por seis Comitês com competências especí-
ficas e pelos órgãos consultivos: Conselhos Temáticos – que tratam de temas transversais de im-
pacto aos setores industriais – e Conselhos Setoriais – que abrangem temas característicos de cada 
cadeia produtiva.

Desde o início do atual quadriênio de gestão, a estrutura de governança e o modelo de gestão do 
Sistema Fiep vêm sendo aprimorados, convergindo para um ambiente mais favorável à inovação 
em relação aos processos, à cultura organizacional e aos produtos e serviços. Dentre as mudanças 
mais significativas ocorridas em 2016, está a unificação da Superintendência do Sesi/IEL e da Dire-
toria Regional do Senai. Com isso, promovemos maior integração, sinergia e eficácia dos serviços 
do Sistema Fiep.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CONSELHO

REGIONAL DO IEL

CONSELHO

REGIONAL DO SESI

DIRETORIA

DA FIEP

GESTÃONEGÓCIO

PRESIDÊNCIA

SISTEMA FIEP

Superintendência
Área Corporativa

Comitê
Planej. & Estratégias

Comitê
Finanças & Resultados

Comitê
Planej. Mkt e Vendas

Superintendência Sesi/IEL
e Diretoria Regional Senai

Superintendência Fiep

CONSELHO

REGIONAL DO SENAI

Auditoria

COORDENADORIAS
DOS CONSELHOS
TEMÁTICOS SETORIAISCADE

Comitê
Tec. da Informação

Comitê
Riscos & Compliance

Comitê
Capital Humano

Gabinete

Assessoria da
Presidência

Estratégia sistêmica com foco 
no negócio, na produtividade 

e no compliance. 
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Nossos programas, projetos e iniciativas têm grande influência no alcance do desenvolvimento 
sustentável do estado do Paraná. Somos signatários e fomentamos as plataformas globais de sus-
tentabilidade, cujas premissas norteiam a nossa agenda tanto no âmbito da gestão interna, quanto 
nos serviços prestados para a indústria e a sociedade.

Nossas diretrizes
O Sistema Fiep tem como imperativo o atendimento à missão, guiado pelos valores, pelos compro-
missos voluntários e pelo recém-lançado Código de Ética e Conduta do Sistema Fiep, cujas diretri-
zes perpassam a nossa estrutura organizacional e o modelo de gestão. 

Diálogo aberto, transparente e 
verdadeiro

Assegurando mais eficiência e transparência, em 2016 lançamos o Código de Ética e Conduta do 
Sistema Fiep, síntese dos padrões éticos que nos norteiam, e o Canal de Ética, um sistema que 
possibilita compartilhar preocupações, dúvidas, questionamentos e ideias de forma responsável, 
segura e anônima.MISSÃO 

Servir e fortalecer a indústria para melhorar a vida das pessoas.

VISÃO 
Ser referência em soluções para o desenvolvimento sustentável da indústria.

Conduzimos nossas atividades com 
conf iança, diálogo, ética, respeito, inovação 

e valorização de nossos talentos

• Confiamos: vivenciar os nossos valores organizacionais para gerar mais confiança nas re-
lações e nas ações.

• Dialogamos: praticar a conversa como a melhor solução para os desenvolvimentos pessoal 
e organizacional.

• Somos éticos: agir de maneira íntegra, ética e responsável na condução dos negócios e das 
relações que estabelecemos.

• Respeitamos: tratar as pessoas com dignidade e aceitar que cada ser humano é único, com 
uma vocação e um valor próprio.

• Inovamos: olhar cada tarefa, processo e produto em uma nova perspectiva e, se preciso, 
reinventá-los.

• Valorizamos: compreender que cada colaborador traz um valor pessoal importante para o 
crescimento do Sistema Fiep.

VALORES

iança
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Defesa de interesses e 
competitividade
Em 2016, fizemos todos os esforços para cumprir a nossa missão e, apesar dos reflexos da conjun-
tura político-econômica, como entidade representativa nos empenhamos ainda mais em prol do 
fortalecimento da competitividade da indústria e da manutenção de impactos positivos para toda 
a sociedade paranaense. 

Promovemos e participamos de múltiplos espaços de reflexão, debate e construção de consenso 
a respeito das melhorias e das reivindicações necessárias ao crescimento e à competitividade do 
setor industrial. 

Realizamos um contínuo processo de mobilização dos públicos com os quais nos relacionamos. O 
engajamento dos diferentes públicos é inerente ao nosso negócio e, portanto, as nossas atividades 
são sempre precedidas de metodologias de pesquisa, participação e diálogo.

Participação e diálogo com as 
partes envolvidas 

• REPRESENTATIVIDADE
• MOBILIZAÇÃO
• ENGAJAMENTO
• DIÁLOGO

Desempenho do 
Sistema Fiep 
RESULTADOS 
O panorama político-econômico do país em 2016 repercutiu na diminuição do PIB, das vendas 
industriais e do consumo das famílias. No Paraná, a produção industrial teve queda de 4,4% e os 
postos de trabalho na indústria decresceram 3,6%. Esses fatores incidiram na receita advinda de 
arrecação compulsória (baseada em percentual da massa salarial paga pelo setor industrial) e na 
redução da demanda de serviços oferecidos pelo Sistema Fiep. Entretanto, apesar dos reflexos ne-
gativos do desempenho da economia, nos esforçamos para manter o equilíbrio na execução dos 
nossos orçamentos.

RESULTADO OPERACIONAL 

����

RESULTADO RESULTADO

RESULTADO

OPERACIONAL OPERACIONAL

OPERACIONAL

741.750.484

643.795.295

97.955.189

����

RECEITAS CORRENTES

666.309.470

59.140.794

DESPESAS CORRENTES

607.168.676

����

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTESDESPESAS CORRENTES

723.343.451

652.441.394

70.902.057

Somos entidades sem fins lucrativos, e o nosso orçamento é inteiramente aplicado na efetivação 
de nossa missão. Investimos no desenvolvimento sustentável e na criação de um ambiente favo-
rável à competitividade, à produtividade e à sustentabilidade do setor industrial, por meio da pes-
quisa, da educação, da inovação e da melhoria da qualidade de vida.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

R$ 425.572.342 R$ 48.859.543R$ 133.749.376 R$ 58.433.189

R$ 666.614.450

EDUCAÇÃO, QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL E CULTURA

SEGURANÇA, SAÚDE
E QUALIDADE DE VIDA

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO ARTICULAÇÃO ESTRATÉGICA PARA
INDÚSTRIA, SINDICATOS E COMUNIDADE

• CONSCIENTIZAÇÃO
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DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 

Compreender que cada colaborador traz contribuições importantes para o crescimento do Sistema 
Fiep é um dos nossos valores. Focamos no atendimento e no suporte às demandas diárias dos 
colaboradores e das colaboradoras, em benefício do desenvolvimento profissional de cada um, 
aliado ao bem-estar nos ambientes de trabalho em que desempenham suas atividades.

QUADRO DE
COLABORADORES

TAXA DE NOVAS
CONTRATAÇÕES*

TAXA DE
ROTATIVIDADE*

GÊ
NE

RO
FA

IX
A 

ET
ÁR

IA
RE

GI
ÃO

SI
ST

EM
A 

FIE
P

2.195 9,29% 13,54%

1.675

3.870

 Curitiba e RMC

 abaixo de 30 anos  abaixo de 30 anos  abaixo de 30 anos

Não contabilizados estagiários

acima de 50 anos acima de 50 anos acima de 50 anos de 30 a 50 anos  de 30 a 50 anos  de 30 a 50 anos

 Campos Gerais  Noroeste Oeste e Sudeste

15,59% 22,86%

6,30% 9,32%

1.162 8,06%

12,87%
2.357

542

2,84%

0,64% 2,14%

0,79%

9,17% 1,42%

0,92% 3,63%

2,89%

12,21%

34
427

474

2.082

7,09% 20,7%

351 0,44%
7,93%

* As taxas são calculadas com base no número total de empregados no final do período coberto por este relatório.

DESEMPENHO AMBIENTAL 
Cientes da importância do nosso impacto no meio em que desenvolvemos nossos negócios, atu-
amos de forma preventiva considerando os riscos ambientais. Adotamos em nossas atividades e 
nas intervenções em nossas instalações critérios que visam a diminuição do consumo de água, 
energia e materiais, o controle de emissões atmosféricas e a promoção da saúde, da segurança e 
da qualidade de vida de todos. 

Em relação ao ano anterior, 
em 2016 reduzimos 

Nossos serviços, programas, 
projetos e iniciativas
ARTICULAÇÃO ESTRATÉGICA PARA INDÚSTRIAS, SINDICATOS E COMUNIDADE 

Fortalecemos e representamos a indústria na defesa de seus interesses, impulsionando a 
competitividade, a sustentabilidade, a gestão socialmente responsável e o desenvolvimento local 
sustentável.

• ASSESSORAMENTO   

 • CONSULTORIAS              

• PESQUISAS

• MONITORAMENTO DE INDICADORES   

• ARTICULAÇÃO DOS TRÊS SETORES    

 • MOBILIZAÇÃO DE COMUNIDADES

% %
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EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Desde a educação básica até a pós-graduação, oferecemos educação e cultura para crianças, jovens, tra-
balhadores, gestores, profissionais, executivos, líderes e empreendedores, em todo o Paraná. Por meio 
do incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional, impactamos positivamente na melhoria da 
produtividade e da competitividade da indústria, fortalecendo o desenvolvimento local sustentável. 

545.973 matrículas realizadas
372.220 matrículas gratuitas

• EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA

• EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

• EDUCAÇÃO SUPERIOR 

• GESTÃO DE TALENTOS

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Estimulamos a inovação e a modernização da indústria, promovendo o desenvolvimento de co-
nhecimentos, a transferência de metodologias e tecnologias e a interação entre indústrias, empre-
endedores, universidades, institutos de pesquisas e fontes de capital. Em 2016 os Institutos Senai 
de Tecnologia e Inovação realizaram: 

SEGURANÇA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 
Promovemos o bem-estar, a preservação da saúde e a integridade dos trabalhadores da indústria 
e de seus dependentes. Assessoramos as organizações com soluções em prevenção, diagnóstico, 
monitoramento e atendimento à legislação, fomentando a qualidade de vida e ambientes de tra-
balho seguros.

TRÊS EIXOS DE ATUAÇÃO

CULTURA 
Temos o compromisso de promover o acesso do trabalhador da indústria e seus dependentes ao 
bem cultural, difundindo a arte em todas as suas manifestações, valorizando a diversidade e a plu-
ralidade cultural do povo brasileiro.

São destinados, gratuitamente, aos trabalhadores da indústria do Paraná 50% dos convites de 
ações realizadas pela área de Cultura do Sesi. 

SEGURANÇA E SAÚDE PROMOÇÃO DE SAÚDE INOVAÇÃO

+ de 5 mil indústrias + de 220 mil trabalhadores atendidos
indústrias atendidas trabalhadores assistidos+ de 5 mil + de 220 mil
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Sistema Fiep.
i de indústria. i de integração.


