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Mesmo em um dos períodos mais desafiadores da história recente da 

humanidade, acometida pela pandemia de Covid-19, o setor industrial do 

Paraná conseguiu superar 2020 com relativo sucesso. Apesar de registrar queda 

na produção de determinados setores, mais impactados pela crise generalizada 

na economia brasileira, a indústria foi o segmento que mais gerou empregos 

no Estado. Com 24.799 novos postos de trabalho, respondeu por quase metade 

das vagas abertas pelas empresas paranaenses no ano.

Esse cenário interferiu, também, no trabalho do Sistema Fiep. As restrições 

impostas pela pandemia obrigaram a adoção de medidas para preservar a 

saúde de nossos colaboradores, alterando rotinas de trabalho e exigindo 

mudanças de foco em muitas de nossas ações. Com a necessidade de apoiar 

a indústria neste momento atribulado e, mais do que isso, contribuir para 

os esforços coletivos na busca por soluções no combate ao vírus, inúmeras 

    MENSAGEM 
DO PRESIDENTE
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Com a determinação que nossos colaboradores vêm demonstrando nesse período de adversidades e pautados 

por todos esses princípios, estamos seguros de que o Sistema Fiep segue cumprindo plenamente seu papel no 

apoio à indústria e no desenvolvimento socioeconômico do Paraná e do Brasil.

Carlos Valter Martins Pedro
Presidente do Sistema Fiep

novas iniciativas foram colocadas em prática. Diversos técnicos, especialistas 

e alunos da entidade se mobilizaram para orientar as indústrias diante do novo 

panorama ou mesmo produzir e consertar materiais e equipamentos essenciais 

para a área de saúde.

Em uma ação inédita, a Fiep efetuou a compra de 24 toneladas de Tecido Não 

Tecido (TNT), repassadas a indústrias do setor de confecções, que produziram 8 

milhões de máscaras cirúrgicas – item em falta no país devido à grande demanda 

internacional. Entre tantos outros exemplos, a entidade também apoiou startups 

no desenvolvimento de projetos inovadores que pudessem ajudar no combate à 

pandemia. Fizemos tudo isso mesmo com limitações orçamentárias, visto que, 

durante três meses, por determinação do governo federal, houve redução de 50% no 

repasse da arrecadação compulsória para o Sesi e Senai, uma das principais fontes 

de receitas do Sistema Fiep.

Essas e outras de nossas iniciativas apresentamos nesta edição do Relatório de 

Sustentabilidade do Sistema Fiep, reforçando a grande relevância social de nossa 

entidade. Uma relevância que fazemos questão de demonstrar também pelo 

compromisso que mantemos com valores fundamentais nas áreas de relações de 

trabalho, direitos humanos, meio ambiente e combate à corrupção, entre outras 

ligadas ao Pacto Global, do qual somos signatários.

Também seguimos com os nossos compromissos diante dos Princípios para 

Educação Executiva Responsável das Nações Unidas (PRME/ONU), os Princípios 

para o Empoderamento de Mulheres (WEPs, pela sigla em inglês), o Pacto Global e 

mobilizamos ações em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no 

Paraná. Em 2020, aderimos ainda a mais dois compromissos, ambos ligados à ONU: o 

Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e a University Global Coalition.
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COMO LER ESTE DOCUMENTO 

O Relatório Anual apresenta as iniciativas realizadas pelo Sistema Fiep relativas ao ano de 2020. Para auxiliar sua leitura, destacamos elementos importantes tanto para a identificação 

dos conteúdos quanto para a navegação pelos capítulos.

Identificação geral do documento, 
composto do nome, ano de exercício e 
entidade.

Indicadores GRI.

Notas.

Conheça mais.

2

3

4

1

1

2

4

Nota
Para facilitar a leitura, tendo em vista as especificidades da língua portuguesa, usamos termos no gênero masculino, mas que englobam igualmente o gênero feminino e todas as pessoas. Os termos em língua 
estrangeira são usados apenas quando não há tradução literal, quando nominam metodologias e processos específicos ou são de uso corrente.

3

Acesse o hotsite

Conheça mais
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O Relato Anual do Sistema Fiep 2020 traz a 11ª edição do Relatório de Sustentabilidade, 

publicado anualmente, que está estruturado em temas materiais que foram atualizados 

em 2019. Com publicação anual, foi elaborado de acordo com as normas da Global 

Reporting Initiative (GRI), opção essencial. Também consideramos e comunicamos as 

orientações do Pacto Global, dos Princípios para o Empoderamento das Mulheres 

(WEPs) e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), todos inseridos em 

nossas estratégias de atuação. Adicionalmente, a partir de 2020 passamos a incorporar 

ao escopo deste documento algumas das diretrizes do Relato Integrado, metodologia 

do International Integrated Reporting Council (IIRC), que vêm sendo adotadas pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU) como modelo de relatório para as instituições 

subordinadas à administração pública federal.  

O Relato Anual do Sistema Fiep 2020 tem como objetivo  oferecer uma visão clara 

para a sociedade sobre a estratégia, a governança, o desempenho e as perspectivas 

de uma organização para a geração de valor.  Este documento traduz o compromisso 

do Sistema com a transparência das informações para os nossos públicos de 

relacionamento e demonstra a forma de condução das nossas ações que, alinhadas 

com a sustentabilidade empresarial - governança ambiental, social e corporativa (ESG) 

- apresenta os resultados, mesmo em meio a um cenário desafiador. 

Esse relatório não foi submetido à verificação externa e seu conteúdo refere-se  ao 

período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.  

Dúvidas ou comentários a respeito do conteúdo podem ser encaminhadas para o 

e-mail: relatoriodesustentabilidade@sistemafiep.org.br.

102-50; 102-51; 102-52; 102-53; 102-54; 102-56

O RELATÓRIO

Acesse o hotsite

Conheça mais

Nota
Para facilitar a leitura, tendo em vista as especificidades da língua portuguesa, usamos termos no gênero masculino, mas que englobam igualmente o gênero feminino e todas as pessoas. Os termos em língua 
estrangeira são usados apenas quando não há tradução literal, quando nominam metodologias e processos específicos ou são de uso corrente.

mailto:relatoriodesustentabilidade@sistemafiep.org.br
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102-44; 102-46; 102-47; 102-48; 102-49 

A Matriz de Materialidade é  um dos  elementos  definidores dos  indicadores 

de desempenho em sustentabilidade das organizações. Como recomendado 

pela  Global Reporting Initiative  (GRI), em 2019, revisamos nossa matriz para 

determinar a nova inferência de prioridades entre o planejamento estratégico e 

as necessidades dos nossos públicos de relacionamento do Sistema Fiep. 

Para tanto, realizamos uma pesquisa on-line direcionada a esses diferentes 

públicos, selecionados de acordo com critérios de responsabilidade, influência, 

proximidade, dependência e representação, que obteve o retorno de 700 

respondentes. 

A partir de suas percepções sobre os impactos sociais, ambientais, econômicos e 

de governança e integridade relacionados a nossa atuação, atualizamos a matriz 

de materialidade, composta por nove aspectos priorizados na pesquisa.

Essa escuta ativa reflete  o compromisso contínuo com os nossos públicos, 

transparência e responsabilidade pelas nossas  estratégias e práticas  em prol 

da sustentabilidade. 

 MATRIZ DE MATERIALIDADE

1. Capital Humano
2. Governança
3. Representatividade na Indústria
4. Impacto na Comunidade
5. Transparência e Combate à Corrupção
6. Desempenho do Negócio
7. Direitos Humanos
8. Diversidade e Igualdade de Oportunidades
9. Ecoeficiência

Matriz de Materialidade

Desempenho Social

Governança e Integridade

Desempenho Econômico

Desempenho Ambiental

Capital
Humano

Impacto na
Comunidade

Direitos
Humanos

Transparência
e Combate à
Corrupção

Desempenho
do Negócio

Diversidade 
e Igualdade de
Oportunidades

W
EPs

Governança

PRM
E

ODS

Representatividade
na Indústria

PACTO GLOBAL
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Links

2020 - CONTEXTO E DESAFIOS

A pandemia mundial causada pela  Covid-19 

demandou a adoção de medidas de ordem sanitária 

para controle e estabilização do avanço do vírus em 

um esforço generalizado de todos os países. O ano de 

2020 foi marcado  por restrições de convívio social  e 

de locomoção, bem como  o fechamento de setores 

comerciais e produtivos não essenciais, que impactou 

diretamente na economia dos países e expectativas de 

crescimento projetadas no início do ano.  

De acordo com o último relatório, o Fundo Monetário 

Internacional (FMI)¹ estima uma retração do Produto 

Interno Bruto (PIB) mundial de -3,5%. Para 2021, 

acreditando na recuperação da economia, as projeções 

têm apontado para um maior dinamismo da atividade 

econômica mundial. Nos dois principais centros da 

economia mundial, EUA e Zona do Euro, as projeções 

indicam um crescimento 5,1% para a economia norte-

americana e de 4,2% para a Zona do Euro. Nessas 

projeções, destacam-se a capacidade de recuperação da 

economia estadunidense frente às perdas provocadas 

pela pandemia. Com relação à economia do Euro, apesar 

das projeções de crescimento, os indicadores ainda 

são insuficientes para recuperar as perdas do ano de 

2020 cuja estimativa aponta para uma perda na ordem 

de 7,2% de queda do PIB. O destaque das projeções é 

a região asiática, sobretudo a economia chinesa, com 

uma projeção de crescimento estimado em 8,1%. Um 

resultado bem superior ao verificado no ano anterior, 

que foi um crescimento de 2,3%.

Em 2020, contrariando as expectativas mais pessimistas 

do mercado financeiro sobre os impactos da Covid-19 na 

economia brasileira, o PIB do país encerrou o ano com 

uma queda de 4,1%. Nesse período, houve retrocesso 

nas taxas de empregabilidade do mercado de trabalho, 

diminuição no ritmo de horas trabalhadas e queda 

acentuada na renda do trabalhador, por exemplo. 

Especificamente no quarto trimestre, o PIB do país 

cresceu 3,2% quando comparado com o trimestre 

anterior, resultado muito positivo diante da gravidade 

econômica provocada pela pandemia. Contudo, 

identifica-se um sinal de alerta para os dados divulgados 

sobre o consumo das famílias, indicador responsável por 

aproximadamente 63% do PIB brasileiro, que apresentou 

resultado negativo no acumulado do ano de -5,5%.

World Economic Outlook Update

Reunião de diretoria do Sistema Fiep.

1. 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
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Nota

2020 - CONTEXTO E DESAFIOS

Acesse: Poder 360

Ações para 
combate à 
pandemia do 
Covid-19.

O que evitou uma contração maior da economia 

brasileira foi o pacote de estímulos fiscais para enfrentar a 

pandemia, que está entre os maiores do mundo. Algumas 

medidas para frear a crise foram o auxílio emergencial 

para trabalhadores informais e da área da cultura e 

entretenimento, o programa de retenção de empregos, 

os recursos para a saúde, as transferências de recursos 

para estados e municípios e a garantia de empréstimos 

para as empresas.  Em valores, os estímulos fiscais e 

monetários investidos durante a pandemia foram de US$ 

209,3 bilhões, o equivalente a 11,2% do PIB².

Apesar dos esforços para conter os efeitos negativos da 

pandemia, as estimativas de desemprego da população 

economicamente ativa para 2020 deverá encerrar-

se no patamar de 13,2%, segundo projeção realizada 

pelo Banco Bradesco e de 13,5% para o Banco Itaú. As 

projeções dessas agências indicam para 2021 uma taxa 

de desemprego estimada em 14,6% (Bradesco) e 14,2% 

(Itaú). 

A análise do IPEA (2020) considera que, à medida em 

que ocorram a flexibilização das restrições às atividades 

socioeconômicas e a recuperação do nível de atividade, 

a participação na força de trabalho aumente até o final 

do ano. O nível de ocupação também deverá aumentar, 

mas é razoável esperar que, conforme ocorrido até 

agora, não em um ritmo forte o suficiente para impedir 

que a taxa de desocupação continue a elevar-se. 

Considerando o cenário industrial nacional em 2020, a 

PIM-PF/IBGE³ revela que a produção da indústria geral 

acumulou perdas de 4,5%, observado o maior impacto 

na indústria de transformação. No Paraná, de acordo 

com os últimos dados disponibilizados pela PIM-

PFRG/IBGE, a evolução da atividade industrial também 

acumula perdas de 2,6% no período. Apesar dos 

resultados, os dados apontam que a atividade industrial 

no Paraná está se recuperando das perdas provocadas 

pela pandemia da Covid-19.  

Observa-se que, das três atividades industriais com 

resultados negativos acumulados no ano, a indústria 

automotiva, máquinas e equipamentos e produtos 

químicos conseguiram reverter suas trajetórias 

de quedas da produção e estão apresentando, 

progressivamente, crescimento das suas atividades 

produtivas. Todas as demais conseguiram não só 

reverter sua trajetória de queda ao longo do ano, como 

estão em processo de crescimento. 

2. 
3. Pesquisa Industrial Mensal da Produção Física Regional (PIM-PF/RG)

https://www.poder360.com.br/economia/paises-desembolsam-29-do-pib-global-em-estimulos-a-economia/
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PRINCIPAIS IMPACTOS E OPORTUNIDADES

As medidas sanitárias recomendadas para a mitigação do avanço da pandemia da Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) provocaram fortes impactos na economia, 

atingindo também as operações do Sistema Fiep.  

Tendo em vista efeitos da Covid-19 e buscando apoiar os desafios para a competitividade da indústria paranaense que se agravaram com a pandemia, orientamos nossas estratégias 

para contribuir com a diminuição dos entraves que prejudicaram o crescimento do setor industrial e reverter os impactos da crise. Internamente, também realizamos mudanças para 

enfrentarmos os seguintes desafios:

A crise levou à adoção de medidas de contingenciamento para assegurar a sustentabilidade financeira do Sistema Fiep. Foram constituídos comitês internos envolvendo a alta 

gestão, gerências executivas e demais equipes gestoras para a tomada de ações econômicas e financeiras de continuidade às operações das entidades. Uma das primeiras iniciativas 

adotada foi a redefinição das estratégias para o período, resultando na criação do Tripé Estratégico que imprimiu esforços em três frentes: Portfólio, Estruturas e Pessoas. 

Queda da arrecadação direta em função da crise econômica enfrentada pelas indústrias, provocando a redução do compulsório em 50% 
por três meses, o que gerou a necessidade de adequação do orçamento inicial das entidades do Sistema Fiep. 

Redução da produção e das receitas de serviço devido à queda da demanda em decorrência do isolamento social.  

Redução da capacidade de operação de alguns serviços do Sistema Fiep com a aplicação da MP 936/20. 

Aumento da inadimplência causada pelas dificuldades de pagamento pelos clientes, em especial pessoas físicas.

102-15
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Pessoas: além da aplicação da MP 936/20, buscamos ações de apoio à saúde física e psicológica dos trabalhadores e, eventualmente, de seus familiares. Para garantir 
o apoio aos colaboradores diante do cenário enfrentado, adotamos medidas como: prorrogação dos descontos de benefícios; utilização do Fundo de Reversão do Plano 
de Previdência Privada para o pagamento da contribuição dos empregados; gratuidade da campanha de vacinação da gripe para os colaboradores e seus dependentes; 
campanhas internas de RH para os colaboradores; antecipação de férias; e novas estruturas e modalidades de trabalho para garantir o mínimo de estabilidade em meio 
a tantas incertezas. Para nosso público, apoiamos a competitividade da indústria paranaense com a oferta de cursos para formação e capacitação de profissionais e 
investimentos e incentivos para elevação dos níveis de PD&I. Articulamos a formulação de políticas públicas que contribuíssem com o setor industrial e promovemos 
soluções e programas voltados à melhoria da saúde, qualidade de vida e longevidade do trabalhador da indústria. 

 ► Estruturas: o cenário desafiador de manter 
a estabilidade do emprego, aplicação da MP 
936/20, acionar o congelamento de vagas, 
suspensão total ou parcial das atividades, 
permitiu um trabalho de reestruturação física 
das instalações e áreas, contribuindo para uma 
maior economicidade dos custos operacionais, 
integração e unificação de unidades operacionais 
de negócios para atendimentos em um único 
local. Além disso, os recursos tecnológicos foram 
potencializados servindo tanto como ferramentas 
para o regime de teletrabalho quanto para a 
oferta dos serviços e soluções aos clientes. 

 ► Portfólio: criação de novos serviços e 
adaptação de soluções à nova realidade 
para garantir o atendimento e apoio ao 
setor industrial durante o período da crise 
e na retomada da economia. O Sistema 
Fiep executou ações e projetos, contribuiu 
com pesquisas na prevenção, diagnóstico 
e tratamento da Covid-19 e disponibilizou 
medidas de apoio para que as indústrias se 
adaptassem à nova realidade. 

Tripé Estratégico
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O Sistema Fiep faz parte do Sistema S, um conjunto de nove instituições prestadoras de serviços, administradas de forma independente por federações e confederações empresariais, 
vinculadas aos principais setores da economia. Sua atuação na representação dos interesses da indústria ocorre por meio dos (a):

Serviços Sociais Autônomos, Sesi e Senai, 
entidades criadas por lei, de regime jurídico de 
direito privado, sem fins lucrativos, instituídas 
para prestar assistência e ensino a determinadas 
categorias sociais, tendo autonomia administrativa 
e financeira, porém prestando contas de suas ações 
e resultados ao Estado e à sociedade.

Federação (Fiep) e confederação (CNI) que têm o 
papel de defender os interesses dos seus respectivos 
setores, sendo constituídas por, pelo menos, cinco 
sindicatos e três federações, conforme artigo 535 
da CLT.

Instituto Euvaldo Lodi (IEL) criado para promover o 
desenvolvimento da indústria a partir da formação 
executiva e de programas voltados à gestão de 
talentos.

102-5; 102-7

www.sistemafiep.org.br

Acesse:

https://www.sistemafiep.org.br/
https://www.sistemafiep.org.br/
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102-5; 102-7

FIEP  - A Federação das Indústrias do Estado do Paraná, organização sindical de 

segundo grau, constituída legalmente e em funcionamento há 76 anos, tem por 

objeto social a representação - em nome próprio - dos interesses e direitos dos seus 

109 sindicatos filiados que representam mais de 50 mil estabelecimentos industriais. 

A Fiep nasceu da associação de sindicatos empresariais e, em parceria com o Sesi, 

Senai e IEL apoia o desenvolvimento sustentável do setor industrial paranaense, 

responsável por 26% do PIB do Estado e que gera mais de 763 mil empregos. Além da 

sua sede na capital paranaense, conta com 12 Casas da Indústria em cidades-polo que 

atuam em defesa e em promoção de políticas que impulsionem o empreendedorismo 

e a produção industrial. 

SESI  - O Serviço Social da Indústria, entidade de direito privado, com criação 

promulgada na Constituição Federal (CF/1988 art. 240), para a prestação de 

assistência social aos trabalhadores das indústrias e de atividades assemelhadas em 

todo o país criado pelo Decreto-lei nº 9403, de 25/06/1946 e regulamentado pelo 

Decreto nº 54345/65, tem por escopo estudar, planejar e executar medidas que 

contribuam diretamente para o bem-estar social dos trabalhadores das indústrias 

e atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida no 

país, aperfeiçoamento moral e cívico e para a promoção da solidariedade entre as 

classes. Como parceiro indispensável da indústria, o Sesi no Paraná tem hoje 44 

unidades operacionais, 13 postos de atendimento e 66 unidades móveis que ofertam 

serviços nas áreas de saúde e segurança no trabalho, educação, cooperação social e 

cultura, auxiliando no cuidado, na formação e empoderamento da comunidade e no 

desenvolvimento sustentável dos negócios. 

SENAI - Ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, entidade de direito privado, 

cabe a organização e administração, em todo o país, de escolas de aprendizagem 

para trabalhadores das indústrias, conforme convencionado na Constituição Federal 

(CF/1988 art. 240). Criado pelo Decreto-lei nº 4.048, de 22/01/1942 e regulamentado 

pelo Decreto nº 494, de 10/01/1962, é referência em educação profissional, inovação 

e soluções tecnológicas para a indústria, com o maior complexo de laboratórios 

integrados do Paraná, oferecendo uma contribuição efetiva para a formação do 

capital intelectual da indústria. Com rol de serviços ofertados em unidades fixas e 

móveis, conta com 42 Centros de Formação Profissional, 14 postos de atendimento, 

7 Institutos Senai de Tecnologia, 2 Institutos Senai de Inovação, 1 Hub de Inteligência 

Artificial e 27 unidades móveis.   

IEL - O Instituto Euvaldo Lodi, criado em 1969, é uma entidade de direito privado e sem 

fins lucrativos, cuja finalidade é promover a interação entre a academia e a indústria 

por meio de serviços que favoreçam o aperfeiçoamento da gestão empresarial e o 

desenvolvimento de carreiras e talentos para as empresas. Por meio das Faculdades 

da Indústria, oferta soluções em educação para a formação superior e executiva, 

bem como oferece serviços para a qualificação de fornecedores e para a criação de 

ambientes favoráveis à inovação. 
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O Sistema Fiep tem sua sede em Curitiba, capital do Paraná, e mais 42 unidades operacionais estrategicamente distribuídas no estado, garantindo maior proximidade com os polos 

industriais. Para atender todo o estado, também dispomos de unidades móveis, modernamente equipadas para levar nossas soluções em segurança e saúde, educação e cultura e 

qualificação profissional para os locais onde não temos estrutura fixa. Embora atue, prioritariamente, em âmbito estadual, seus serviços são disponibilizados por meio de atuação 

direta ou em parcerias estratégicas com diversas organizações brasileiras e estrangeiras, tais como: Paraguai, Espanha, Reino Unido, Itália, Dinamarca, China, Israel, Bélgica, República 

Tcheca, Estados Unidos, Nigéria, Portugal, Austrália, Irlanda, França, Equador, Peru, Nova Zelândia, Estônia, Cuba, Emirados Árabes, Indonésia, Alemanha, Cabo Verde e Japão.   

102-3

Sempre 
perto da 
indústria!

ONDE ESTAMOS
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Sistema Fiep no Paraná

Londrina
Apucarana

Cambé

Santo Antônio
da Platina

Bandeirantes

Maringá

Ponta Grossa

Castro

Jaguariaíva
Telêmaco Borba

Colombo
Quatro Barras

São José 
dos Pinhais

Paranaguá

Pinhais

Rio Negro

Guarapuava

Palmas

União da Vitória

Irati

Cascavel

Toledo

Umuarama

Loanda
Paranavaí

Cianorte

Marechal 
Cândido Rondon

Pato 
Branco

Francisco
Beltrão

Ampére

Capanema

Foz do Iguaçu Curitiba

São Mateus
do Sul

Campo Mourão

Campo Largo

Rio Branco 
do Sul

Arapongas

Mandirituba

Dois Vizinhos

Sesi Senai Sesi, Senai Sesi, Senai, IEL

Legenda
Sesi, Senai, Casas da Indústria Sesi, Senai, IEL, Casas da Indústria

Ortigueira

Capitão Leônidas
Marques

Municípios no 
Estado do Paraná

399

Unidades operacionais 
estrategicamente 

distribuídas no estado

42

Casas da Indústria
12

Cidades atendidas 
pelas Unidades Móveis

69
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Interações com 
outros países

25

Eventos internacionais 
realizados

20

Participantes em 
eventos internacionais

+1700
Paraguai

 Espanha

Reino 
Unido

Itália

Dinamarca

China
Israel

Bélgica
República 

Tcheca

Estados
Unidos

Austrália

Irlanda

Nigéria

França

Equador

Peru

Nova
Zelândia

Estônia

Cuba
Emirados

Árabes

Indonésia

Alemanha

Cabo 
Verde 

Japão

Brasil

Sistema Fiep no mundo
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Criação 
da CNI

Gestão Heitor Stockler de 
França (1946-1958)

Gestão Lydio Paulo Bettega 
(1958 - 1968)

Gestão Mário De Mari
 (1968 - 1974)

Gestão Altavir Zaniolo 
(1974 - 1986)

Gestão Jorge Aloysio 
Weber (1986 - 1995)

Gestão Rodrigo Costa da 
Rocha Loures (2003 - 2011)

Gestão Edson Luiz 
Campagnolo (2011 - 2019)

Gestão Carlos Valter Martins 
Pedro (2019 – em exercício)

Gestão José Carlos Gomes 
Carvalho (1995 - 2003)

1938

Criação do 
Sesi

1946

Criação da 
Fiep

1944

Criação do 
Senai

1942 1953

Construção da 
sede do Sistema 
Fiep, no Centro 

Cívico

1967

Escola de 
Aprendizagem 

Pro�ssional

Centro de 
Formação 

Pro�ssional de 
Ponta Grossa - 

Senai

Criação 
do IEL

1969

Criação do Centro 
de Unidades 

Móveis de 
Formação 

Pro�ssional

Primeiro 
exemplar 
da Revista 
Indústria

Lançamento do 
Programa de 

Interiorização de 
Pro�ssionais de 
Nível Superior

Criação da 
Medalha do 

Merito 
Industrial do 

Paraná

Construção
 CIETEP

Ação 
Global

Senai CFP: Cidade 
Industrial; Ponta 
Grossa; Cascavel; 

União da Vitória; Rio 
Branco do Sul.

Prêmio 
Destaque 
Indústria

1980

Lançamento do 
Prêmio Sesi de 
Qualidade no 

Trabalho

Lançamento da 
Olimpíada do 

Conhecimento

1ª Olimpíada 
Operária 
Brasileira 

1990

Criação dos 
Conselhos 
Temáticos

Implementação 
do Centro 

Internacional 
de Negócios

Inauguração 
das Faculdades 

da Indústria: 
Senai e IEL

2005

Criação da Agenda 
Legislativa da 

Indústria 
Paranaense

Lançamento do 
Colégio Sesi 

Ensino Médio

Criação do 
Sesi Cultura

Prêmio IEL 
de Estágio

Lançamento 
da Cam�ep

Criação do 
Programa Inova 

Talentos

2012

Criação da Semana 
da Indústria Troféu Pinheiro 

de Ouro
Criação do 
Programa 
Cuide-se +

Prêmio Sistema 
Fiep de 

Jornalismo 

Implantação do 
Colégio Sesi 

Internacional

Master Plan de 
Competitividade para a 

industria Paranaense 
2031

2015

Inauguração 
das Casas da 

Indústria

Inauguração do 
ISI Eletroquímica - 

1º do país

Instituto 
Paranaense de 

Reciclagem 
(InPAR)

Lançamento do IST de 
Tecnologia da Informação 

e Comunicação e de 
Construção Civil

20182019

Lançamento das 
plataformas Sesi 
Viva+ e unidade 
Móvel da Cultura 

Ações para combate 
à pandemia
do Covid-19 

2020

Saúde e Segurança 
para trabalhadores 

e indústrias 
(programas de 

prevenção)

Plano de retomada 
da economia junto ao 

governo do estado

Laboratório de 
Biomol - Captação 

de recursos

Colégio Sesi da 
Indústria

Conserto de 
respiradores 

nos ISTs

Linha do tempo - Sistema Fiep
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A essência de cada uma das suas entidades consiste em cumprir a missão 

institucional. E nossa meta é que, em cada projeto, serviço ou ação, a Fiep, 

o Sesi, o Senai e o IEL busquem sempre atender às reais necessidades das 

indústrias e contribuam com o desenvolvimento de toda a sociedade. 

Por meio de um conjunto de colaboradores qualificados e da ampla 

rede de estruturas em todo o estado, protagonizamos tendências e 

incrementamos os serviços prestados à indústria por meio de decisões 

pautadas em análises técnicas que agreguem cada vez mais aos 

resultados das organizações e à proposta de valor entregue à sociedade. 

102-4; 102-5; 102-7

MODELO DE NEGÓCIO

A indústria é a verdadeira razão 
da existência do Sistema Fiep. 

ESTRATÉGIA ESTADUAL

TECNOLOGIA

INOVAÇÃO E 
COMPETITIVIDADE

EDUCAÇÃOSEGURANÇA 
E SAÚDE

SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO •

PROMOÇÃO DA SAÚDE •

SESI CUIDESE+ •

SESI VIVA+ •

•  EDUCAÇÃO BÁSICA
•  EDUCAÇÃO CONTINUADA
•  ENSINO TÉCNICO
   E PROFISSIONALIZANTE
•  ENSINO SUPERIOR

•  EDUCAÇÃO EXECUTIVA
•  CULTURA

•  CONSULTORIAS EM 
PROCESSOS E PRODUTOS
•  PESQUISA, DESENVOLVIMENTO 
    & INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

•  SERVIÇOS METROLÓGICOS

•  GESTÃO DA INOVAÇÃO
•  INCUBAÇÃO E ACELERAÇÃO

•  MOBILIDADE

INTERNACIONALIZAÇÃO  •

COOPERAÇÃO TÉCNICA  •

Indústria e seus
Trabalhadores

Estratégia Estadual
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VISÃO
Referência em soluções para o desenvolvimento 
sustentável da indústria.

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

VALORES
Con�amos, Dialogamos, Somos Éticos, Respeitamos, 
Inovamos e Valorizamos.

ESTRATÉGIA ESTADUAL

RECURSOS

COLABORADORES

3.186*

MUNICÍPIOS ABRANGIDOS

399

UNIDADES FIXAS

42**

RECURSOS FINANCEIROS

664,5 mi$

UNIDADES MÓVEIS

93

CASAS DA INDÚSTRIA

12

*Nota: 117 Estagiários; 86 Bolsistas remunerados 
e 1 Bolsista sem remuneração 

**Nota: Considerando as unidades operacionais de Sesi, 
Senai e IEL, podendo ter unidades compartilhadas

***Nota: Considera o total de Certi�cados de Origem emitidos 
e faturados, com os status: �nalizado, pendente e cancelado.

IN
D

ÚSTRIA MAIS FORTE

MISSÃO E OBJETIVOS

Matrículas 
Colégio Sesi 

Ensino Médio

10.084

Pessoas atendidas 
em SSI

397.902 Matrículas Ensino 
Pro�ssionalizante 

80.519
Horas em 

Consultoria STI

257.496

Matrículas em Educação 
Executiva, Graduação e 

Pós-Graduação

4.374 1.706

Estagiários em 
empresas

600 
Ações

 econômicas 1.742

Participantes 
em ações de 

Comércio Exterior

50.293

Certi�cados de Origem 
emitidos***

+ 51 mil
Indústrias

+ 764 mil 
trabalhadores

     37 
   segmentos 
         atendidos

109 sindicatos 
empresariais  Soluções de Saúde 

e Segurança para 
trabalhadores e 

indústrias

Prover Educação 
Técnica e Superior

Fortalecer a 
representatividade 
industrial e sindical 

no Paraná

Soluções em 
Tecnologia e 

Inovação

SINDICATOINDÚSTRIAGOVERNO

ENTREGA DE VALOR

BENEFICIÁRIOS

RETORNO À SOCIEDADE

Exames de Auxílio 
Diagnóstico

476.470

145.588
Ensaios 

laboratoriais 
(Metrologia)

Horas em 
Consultorias 
de Inovação

2.898

102-1
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DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

Voltada não somente ao setor produtivo, mas também a toda a sociedade paranaense, oferecemos uma gama de serviços, produtos e iniciativas que geram valor para os clientes, 

associados e parceiros, contribuindo para a sustentabilidade dos negócios e da sociedade. Os serviços ofertados compreendem: a representatividade dos setores produtivos 

para apoio às necessidades das indústrias; educação básica, profissional e tecnológica; cultura e cooperação social aos cidadãos paranaenses; segurança, saúde e qualidade de 

vida para os trabalhadores da indústria; soluções em inovação, tecnologia, internacionalização e sustentabilidade para as indústrias, sempre direcionados ao desenvolvimento 

social e econômico do Paraná.  

A constante evolução dos diferenciais competitivos tem se revelado como chave mestra para manter parcerias sólidas com a indústria. A clareza desses diferenciais não diz 

respeito apenas às competências técnicas, mas também uma visão sistêmica dos negócios e necessidades dos nossos públicos. Em 2020, direcionamos nossa atuação em 

diversas frentes de trabalho.

102-2
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Representatividade e defesa de 
interesses industriais 

 ► Maior entidade representativa do estado. 

 ► Canal efetivo de diálogo com o setor público e 
sociedade civil organizada. 

 ► Protagonismo na formulação de políticas 
públicas para o desenvolvimento sustentável 
do estado. 

 ► Equipe técnica especializada e de referência 
junto aos diversos públicos de relacionamento. 

 ► Integrante de mais de 190 conselhos, comitês e 
fóruns de representações da categoria industrial. 

 ► Inteligência de mercado para apoiar as indús-
trias na expansão de seus negócios à interna-
cionalização. 

 ► Parcerias internacionais e acordos de coopera-
ção para promoção da internacionalização dos 
negócios. 

 ► Encontros e rodada de negócios virtuais pro-
porcionando mais proximidade com os clientes.       

Educação

 ► Metodologias educacionais direcionadas à 
necessidade da indústria e às novas tendências de 
mercado, como o Indústria 4.0 e de Transformação 
Digital. 

 ► Capilaridade, qualidade e preço, em especial, na 
oferta de cursos a distância e com temas voltadas 
ao setor produtivo. 

 ► Educação Transformadora  direcionada para a 
formação humana, crítica e empreendedora de 
seus alunos, formando e atualizando profissionais 
para atuarem na indústria. 

 ► Cursos em EaD e cursos customizados para o 
enfrentamento da crise causada pela Covid-19 e 
para a melhoria da produtividade. 

 ► Ampliação da proposta pedagógica da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) + regular para o (EJA) + 
Qualificação Profissional (em processo de aprovação), 
que agrega a qualificação profissional à formação 
do Ensino Médio. Destaca-se que 80% das aulas são 
na modalidade EaD favorecendo a continuidade da 
educação, mesmo em meio à pandemia.  

NOVOS PRODUTOS PARA NOVAS REALIDADES
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Tecnologia e inovação 

 ► Ampla rede de Institutos Senai de Tecnologia 
e Inovação (ISTI), integrada em nível nacional, 
que possibilita entregar soluções customizadas 
e inovadoras para a indústria, potencializando a 
sua competividade.  

 ► HUB de Inteligência Artificial que visa prover 
soluções de inteligência artificial ao setor industrial, 
ampliando o acesso às novas tecnologias baseadas 
em big data, machine learning e cloud computing. 

 ► Rede de Aceleradoras de startups, distribuída 
em diferentes regiões do Paraná, para apoiar 
empreendimentos inovadores e de alto potencial 
de crescimento. 

 ► Editais de apoio e fomentos direcionados a projetos 
de inovação industrial em parceria com os ISTIs, 
para acelerar a implementação de soluções 
inovadoras e reduzir os riscos tecnológicos da 
inovação. 

 ► Habitat de Inovação, um ambiente colaborativo 
para conectar as indústrias ao ecossistema de 
inovação, oferecendo suporte ao desenvolvimento 
de soluções e estratégias que possibilitem novas 
oportunidades de negócio. 

 ► Programas e consultorias para aprimorar a 
gestão, inovar processos e reduzir desperdícios 
promovendo melhorias rápidas e de alto impacto, 
com baixo custo, que contribuem para o aumento 
da competitividade e produtividade das empresas. 

Inovação e talentos 

 ► Consultorias, assessorias e programas para 
alavancar a produtividade e inovação da indústria. 

 ► Soluções que ajudam a desenvolver o potencial 
competitivo das empresas paranaenses. 

 ► Inserção de profissionais e desenvolvimento de 
carreiras focadas nas necessidades da indústria. 

 ► Capacitação e aperfeiçoamento empresarial por 
meio da educação executiva focada em temas 
específicos para a indústria.  

 ► Qualificação de fornecedores.      

Segurança e saúde 

 ► Criação do Canal de Apoio à Saúde Mental, com 
o objetivo de oferecer acolhimento às situações 
de exaustão, irritação, medo e estresse a que o 
trabalhador está exposto, de maneira especial, 
neste momento de pandemia. 

 ► Atendimentos e soluções on-line para apoio às 
indústrias no acompanhamento, monitoramento e 
promoção da qualidade de vida dos trabalhadores. 

 ► Soluções emergenciais de apoio às indústrias e à 
segurança e saúde do trabalhador para não inter-
romper o processo produtivo durante o período 
da pandemia.

 Tecnologias e dados no apoio ao 
desenvolvimento do setor industrial 

 ► Sala Prospectiva - centro de inteligência físico e 
virtual que reúne dados socioeconômicos, setoriais 
e de mercado, que contribuem para potencializar 
a tomada de decisão das organizações. 

 ► Soluções de pesquisa e inteligência para estudos 
de questões territoriais, setoriais e organizacionais, 
utilizando técnicas de Prospectiva Estratégica 
e Foresight. 

 ► Equipe técnica multidisciplinar composta por 
especialistas, mestres e doutores. 

 ► Ferramentas e sistemas on-line de pesquisa e 
interação com  stakeholders  que facilitam a 
comunicação e a investigação em projetos de 
interesse da indústria e sociedade.                   

Excelência em relacionamento com o 
cliente 

 ► Gestão centralizada da estrutura comercial com 
foco em atendimento consultivo, na atuação do 
Contact Center e na visão integrada das ações 
comerciais por meio da plataforma Gestão de 
Relacionamento com o Cliente (CRM).  

 ► Políticas comerciais de abrangência estadual. 

 ► Estruturação e gestão do portfólio comercial com 
prioridade para as soluções sistêmicas e setoriais. 
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Arte e cultura para todos 

 ► Revitalização do Canal Sesi Cultura Paraná no YouTube para democratizar o acesso 
à cultura, promover a qualidade de vida, reduzir o estresse, melhorar a autoestima 
e o entendimento das diferenças culturais. 

 ► Programa Núcleos Criativos, uma metodologia inovadora focada na educação 
e na economia criativa.  

 ► Alta capilaridade das ações culturais por meio de nove espaços distribuídos no 
estado, além de uma Unidade Móvel de Cultura. 

 ► Monitoramento estratégico da mídia e valoração do retorno de imagem institucional 
para o Sistema Fiep. 

Capilaridade, infraestrutura e eficiência para a oferta de serviços 
de qualidade 

 ► Fortalecimento da estratégia de Ações Móveis, ampliando a capacidade de 
atendimentos aos municípios do estado por meio das Unidades Móveis. 

 ► Infraestrutura física e tecnológica modernizadas proporcionando maior segurança, 
qualidade e recursos tecnológicos atualizados para os clientes. 

 ► Aperfeiçoamento dos processos internos do Centro de Serviços Compartilhados 
para um atendimento ainda mais ágil e efetivo das demandas internas. 

Gestão para a sustentabilidade 

 ► Fortalecimento dos ambientes de negócios integrando os atores e mantendo o 
diálogo com os públicos de interesse sobre temas relevantes para os diferentes 
setores industriais.  

 ► Formação de líderes em sustentabilidade por meio de capacitações e debates 
que orientem a gestão e os investimentos nos fatores ambiental, social e de 
governança (ESG).  

 ► Ferramentas e informações para fomentar o desenvolvimento local sustentável com 
a disponibilização de dados nas plataformas Portal ODS, Portal da Longevidade 
e Plataforma Empoderamento das Mulheres. 

 ► Iniciativas e programas relacionados ao processo de envelhecimento da força de 
trabalho e gestão da diversidade, por meio do Centro de Inovação em Longevidade 
e Produtividade. 

 ► Protagonismo do Sesi no engajamento aos compromissos globais de 
sustentabilidade.

Portal ODS, Portal da Longevidade e Plataforma Empoderamento 

das Mulheres.

Conheça mais

http://portalods.com.br/
http://longevidade.ind.br/
http://relatoriosdinamicos.com.br/mulheres/
http://relatoriosdinamicos.com.br/mulheres/
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O Sistema Fiep tem uma ampla interação com os diversos segmentos da sociedade. Pela nossa capilaridade mantemos uma interlocução com diversos públicos para 

melhor atender as expectativas, opiniões e necessidades específicas do setor produtivo paranaense. 

Considerando a missão de cada entidade, a identificação e o engajamento com as partes interessadas são definidos a partir das iniciativas de cada linha de atuação do 

Sistema Fiep. Usamos como base para identificação todas as fontes oficiais que reportam as informações necessárias relativas ao setor produtivo, bem como aos demais 

públicos impactados, tais como trabalhadores, alunos e a sociedade de um modo geral. Cada público é abordado de acordo com os objetivos dos serviços, temáticas ou 

propósitos de cada iniciativa.

102-42

PÚBLICOS DE RELACIONAMENTO, REPRESENTATIVIDADE E PARCERIAS

Engajamento e geração de valor compartilhado. 

Prezar pelo diálogo contínuo com nossos públicos de relacionamento é 

da natureza do nosso negócio.
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+100 mil alunos 
matriculados

9 mil empresas atendidas em 
negociações comerciais

3.970 fornecedores 
cadastrados

+1.700 participantes em 
ações internacionais

505 pessoas atendidas em 
projetos sociais e parcerias

6.483 empresas atendidas 
em SSI

PÚBLICOS DE RELACIONAMENTO

Sistema
Fiep

Sindicatos

Organizações
Governamentais

Organizações
da Sociedade

Civil

Comunidade
Local

Estudantes

Fornecedores

Trabalhadores
da Indústria Colaboradores

Organismos 
Internacionais

Indústrias

Academia, 
Instituições 
de Ensino e 

Pesquisa

Clientes
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O diálogo e a consulta sistemática nos permitem contemplar  os anseios dos nossos públicos,  identificando demandas e construindo  soluções que beneficiem as indústrias e 

a sociedade. Para tanto, facilitamos a participação destes públicos, de representantes de categorias econômicas e de todos os setores da sociedade, por diferentes canais: 

A partir das preocupações sinalizadas definimos as estratégias e processos efetivos para alcançar a entrega de valor aos nossos públicos de relacionamento. A percepção dos 

resultados para a sociedade, bem como a prestação de contas às instâncias de fiscalização podem ser acompanhadas pelo Portal da Transparência e por meio dos Relatórios de 

Gestão e Relato Anual e de Sustentabilidade que apresentam o desempenho alcançado com a aplicação dos recursos. 

Ao longo do ano, devido ao cenário pandêmico e da necessidade de adaptação da nossa comunicação, realizamos inúmeros eventos e ações on-line com o intuito de manter a 

interação e assegurar a abrangência das nossas ações em todo o estado.

Reuniões ordinárias com as instâncias de governança que são compostas 
por representantes das categorias econômicas do setor produtivo do estado. 

Canal direto entre indústria, sindicato e Sistema Fiep.  

Grupos que se reúnem periodicamente para debater sobre temas de 
interesse, a exemplo, os Conselhos Temáticos e Setoriais e Conselho 
Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE), dentre outros.  

Canais de acesso disponíveis, SAC, Ouvidoria, Canal de Ética, Redes Sociais 
e demais canais diretos como atendimentos presenciais, telefone e e-mail. 

102-42;  102-43
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https://twitter.com/sesipr
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https://www.youtube.com/user/CanaldaIndustriaPR
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102-40; 102-6; 102-13

Atendimento comercial

Em 2020, tivemos negociações comerciais com aproximadamente 9 mil empresas paranaenses de diversos segmentos, tais como: Alimentos e Bebidas, Automação Industrial, Automotivo, 

Celulose e Papel, Construção Civil, Cosméticos, Energia, Madeira e Mobiliário, Gráfica e Editorial, Instrumentos e Materiais Médicos e Odontológicos, Combustíveis, Polímeros, Químico 

e Farmacêutico, Refrigeração, Tecnologia, Artigos Ópticos, Metalmecânico, Petróleo, Gás, Informação e Comunicação e Têxtil e Vestuário, 

que foram atendidos pelas diversas linhas de atuação do Sistema Fiep. Também implementamos atendimento direcionado a órgãos e empresas públicas e ao agronegócio, estreitando 

e potencializando nosso relacionamento com esse segmento. 

Além do atendimento institucional, atendemos comercialmente indústrias e empresas em todos os segmentos e portes, os trabalhadores das indústrias, sindicatos empresariais, 

associações, órgãos do governo, prefeituras municipais, academias e instituições de ensino, alunos e ex-alunos e, também, a sociedade de um modo geral. 

O diálogo e relacionamento constante com nossos públicos é essencial para atualizarmos nossos modelos de atendimentos e prestação de serviços, que contemplam a representatividade 

e a defesa dos interesses na construção de políticas, regulamentações e incentivos para o setor industrial e, consequentemente, para a sociedade que também se beneficia com a nossa 

atuação.

Toda essa interação é pautada pelo Programa de Integridade do Sistema Fiep, nosso direcionador de comportamento ético e responsável na condução dos negócios e das relações 

institucionais e comerciais.  

Representatividade

O processo de engajamento, diálogo e participação das lideranças industriais e sociedade civil organizada 

em fóruns, eventos, redes e conselhos, câmaras e comitês técnicos nos guiam para a melhor prestação dos 

nossos serviços. Essa interação se concretiza por meio da nossa ativa e efetiva representação institucional 

em órgãos específicos. A participação, definida pela presidência, pode incluir membros das instâncias 

normativas e de apoio à governança, colaboradores em cargo de gestão ou mesmo técnicos especializados, 

que não estão atrelados a cargos de gestão ou posição nas instâncias de governança

Ao todo temos 380 representações do 
Sistema Fiep em 240 conselhos federais, 
estaduais, municipais e internacionais. 

Conheça as participações e representações do Sistema Fiep na página 160

Nota
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     GOVERNANÇA E 
SUSTENTABILIDADE
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Tendo a governança como base para a sustentabilidade e perenidade dos 

negócios, seu contínuo aprimoramento é uma premissa para o Sistema Fiep, 

pois é preciso acompanhar as demandas do ambiente socioeconômico, 

além de assegurar o foco na missão e na atuação ética e transparente como 

alicerce às tomadas de decisão.

A estrutura de governança do Sistema Fiep tem a Confederação Nacional 

da Indústria (CNI) como administração superior em nível nacional que, por 

sua vez, está vinculada ao sistema confederativo sindical industrial e atua 

como unidade normativa e de descentralização executiva. Para a execução 

das suas finalidades, conta com órgãos normativos que exercem funções 

colegiadas fiscalizadoras e órgãos executivos, com funções administrativas, 

ambos posicionados em âmbito nacional e estadual.

No âmbito estadual, a governança do Sistema Fiep atua de forma sistêmica 

para as quatro entidades: Fiep, Sesi, Senai e IEL, e conta com mecanismos de 

gestão que direcionam e monitoram as ações voltadas ao atendimento das 

partes interessadas. 

102-22; 405-1; 102-25; 102-24; 102-23; 102-19; 202-2; 102-26; 
102-27; 102-20; 102-21, 102-18 

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Funções fiscalizadoras

Conselho de Representantes da CNI

Conselho de Representantes Fiep

Funções administrativas  

Órgãos fiscalizadores externos 

Conselho Nacional

Atuação em todo o país

Departamento Nacional

Atuação em todo o Paraná

Conselho Regional

Atuação em todo o país

Departamento Regional

Atuação em todo o Paraná

TCU, CGU, Ministério da Economia e Ministério da Cidadania
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 ► Instâncias normativas - Conselho de Representantes, Diretoria Fiep, 
Conselho Regional Sesi, Conselho Regional Senai, Conselho Regional 
IEL, Conselho Fiscal IEL, Conselho Fiscal Fiep, Diretoria Financeira Fiep. 
 

 ► Instâncias de apoio à governança e à gestão – Conselhos Temáticos 
e Conselhos Setoriais, Comitê de Crise e Comitê de Ética, Ouvidoria, 
Auditoria Interna e Independente, além dos Comitês Técnicos nos 
temas:  Capital Humano, Tecnologia da Informação  e  Serviços 
Corporativos, Riscos  e  Compliance, Planejamento  e  Resultados, 
Marketing e Vendas e Governança de Dados.  

Com uma atuação transparente e responsável, prestamos contas das nossas ações e desempenho à sociedade, de forma voluntária, aos órgãos fiscalizadores e de controle seguindo 

as diretrizes normativas e orientativas.    

É formada por 26 instâncias normativas e de apoio ao funcionamento (suporte à governança e à gestão), que orientam e apoiam a gestão sistêmica do Sistema Fiep para fortalecer 

nossa atuação frente às demandas da indústria e da sociedade. 

Por meio das instâncias de governança, além de ocuparmos 1082 assentos, representados por 884 membros, sendo: 78,2% do gênero masculino; 21,8% colaboradores e 84% 

empresários ou membros da sociedade. Parte dos ocupantes das instâncias de membros, 15,6%, atuam em mais de uma instância de governança interna e 9,5% participam de 

representações institucionais em organizações nas quais o Sistema Fiep tem participação ou assento. As faixas etárias dos membros são representadas por: 0,8% até 30 anos; 46% 

entre 30 e 50 anos; e, 53,2% acima de 50 anos de idade.

As instâncias de governança se reúnem periodicamente 

conforme diretrizes dos seus normativos e, quando necessário, 

extraordinariamente, conforme segue:

 ► Semestral: Conselho de Representantes, Conselho Regional, 
Conselho Fiscal e Assembleia IEL.

 ► Trimestral: Conselho Fiscal Fiep. 

 ► Mensal: Conselhos Regionais do Sesi e do Senai, da Diretoria 
Fiep e sua Diretoria Financeira.   
As instâncias de apoio reúnem-se conforme demanda, em 
cumprimento aos normativos internos.

Nota
As instâncias normativas são responsáveis pela tomada de decisões que, por sua vez, contam com as instâncias de apoio à Governança e à Gestão. Compete ao presidente da Fiep fazer a interface entre as instâncias de 
governança e de gestão, orientando para que os níveis executivos planejem e executem o plano de ação estratégico, com a assessoria das áreas técnicas. A composição, o modelo de atuação, as atribuições e responsabilidades 
dessas instâncias são descritas em normativos próprios das entidades. | Saiba mais sobre a estrutura de governança do Sistema Fiep na página 34 (ANEXO Estrutura de Governança).

102-18 
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A estrutura de governança é representada pelo Conselho de Representantes 

que, composto por um Delegado titular e um suplente de cada sindicato 

filiado, tem o papel de votar as matérias de interesse da Fiep e eleger a 

Diretoria da Fiep e os representantes da indústria nos Conselhos do Sesi 

e Senai. A Fiep conta com 108 sindicatos filiados (99 sindicatos estaduais, 

1 sindicato interestadual e 8 sindicatos nacionais), que representam as 

principais atividades industriais do Estado, independentemente do porte e 

da relevância econômica e social do setor. Tais membros têm mandato pré-

fixado, conforme definido em estatuto da entidade sindical que representam, 

o que implica em constante renovação.

A independência dos membros nas diversas instâncias de governança é 

um pressuposto para a atuação como membro, possuindo total autonomia 

para responder sobre os tópicos econômico, social e ambiental vinculados 

ao seu setor, tendo liberdade para expressar sua opinião quanto a temas 

transversais ou mais abrangentes. Como as decisões são tomadas de forma 

colegiada, as deliberações consideram o atendimento das necessidades em 

comum para o maior número de setores possível. Quando se trata de ações 

pontuais para setores específicos, as solicitações também são submetidas a 

aprovação no colegiado, dirimindo quaisquer conflitos de interesses entre 

as partes interessadas em cada processo, mesmo em casos da participação 

simultânea de um mesmo membro em instâncias diversas.Diagrama de Governança do Sistema Fiep - Vigente em 31/12/2020

Nota

Pela sua natureza, a participação acionária não se aplica às nossas entidades. Eventuais participações em processos de fornecimento seguem os critérios de contratação adotados pelo Sistema Fiep, assegurando 
o compliance entre as partes.
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Tais membros não têm função executiva, somente o 

Diretor Regional do Senai e o Presidente da Fiep, que 

assume, automaticamente, as funções de Diretoria 

Regional do Sesi e IEL, além da Presidência dos 

Conselhos Regionais do Sesi, Senai e IEL, as quais não 

são executivas. 

O presidente da Fiep, tem a atribuição de administrar 

e dirigir a entidade e os superintendentes e gerentes 

executivos são responsáveis pelas proposições e 

execução das estratégias do Sistema Fiep que, em sua 

totalidade, foram contratados na comunidade local 

que abrange todo o Paraná.  

As tratativas são reportadas aos órgãos de governança 

sendo: 1) Fiep: os executivos reportam-se ao seu 

presidente,  que,  por sua vez,  informa ao Conselho de 

Representantes; 2) Sesi, Senai e IEL: os superintendentes 

e os gerentes executivos comunicam aos respectivos 

Conselhos Regionais, o mais alto órgão de cada uma 

dessas entidades. Quando o tema é destinado a outra 

instância de governança, a delegação é encaminhada 

ao representante da respectiva instância (presidente, 

coordenador ou líder). As conclusões são devolvidas ao 

demandante e a notificação ao mais alto órgão de 

governança é feito via reporte ou inclusão de item na 

pauta da reunião.  

Debatendo e aprovando as estratégias de forma 

colegiada, essa estrutura assegura que os esforços 

sejam destinados ao cumprimento da missão 

institucional de cada entidade e ao atingimento dos 

objetivos estratégicos, considerando a sustentabilidade 

ambiental, social e econômica como imperativo dos 

nossos modelos de negócios e de governança.

Orientamos a responsabilidade corporativa frente às 

atuações e decisões a serem tomadas pelos gestores e 

membros de quaisquer das instâncias. Como subsídio, 

as instâncias  podem  valer-se dos conhecimentos 

técnicos das entidades ou dos Comitês de Governança 

com estudos, análises, pareceres  até a execução 

de projetos vinculados  às temáticas.  E, ainda, para 

tópicos específicos transversais, são criados grupos de 

trabalho interdisciplinares.  

O desdobramento das decisões estratégicas para 

os níveis de gestão está estruturado em torno da 

presidência e das duas superintendências: Negócio, 

que responde pelas frentes voltadas aos serviços 

ofertados pelas entidades, e corporativa voltada para as 

atividades de apoio integradas à estrutura, a exemplo 

das áreas que trabalham sistemicamente e entregam a 

missão das entidades.

Para apoiar e dar velocidade a esse sistema e 

às atividades dos Comitês e demais instâncias, 

neste ano foi dinamizado o Portal da Governança, 

importante ferramenta on-line da Secretaria de 

Governança. Com funcionalidades para registro e 

acompanhamento das atas, dos planos de ação e 

decisões deliberadas em reuniões, o Portal permite a 

sinergia entre as instâncias, assim como a facilidade 

de acesso e monitoramento das informações.

Dessa forma, buscamos garantir a integração dos aspectos 

de sustentabilidade às estratégias de governança e que a 

tratativa seja especializada e assertiva.
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DEFESA DE 
INTERESSES Prosp eridade

EDUCAÇÃO Protagonismo

TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO

Comp etit ividade

SEGURANÇA, 
SAÚDE E MEIO 

AMBIENTE
Pro dutividade do Trabalho

Pro dutividade do Trabalho
DESEMPENHO 
DO SISTEMA 

FIEP

Alinhados ao direcionamento estratégico da CNI e Departamento Nacional, 

desenvolvemos nossa atuação por meio do Master Plan Sistema Fiep 2031, 

planejamento que vem norteando nossas ações desde 2018. Elaborado a partir da 

metodologia do Balanced Scorecard (BSC), além de estudos de mercado e literaturas,  

orientações estratégicas e necessidades do setor industrial identificadas nas Caravanas 

de Planejamento Estratégico para levantamento das necessidades de cada setor e 

região.

O Master Plan Sistema Fiep 2031 é o mapa que guia as decisões das quatro entidades 

e está estruturado nas frentes de atuação: Defesa de Interesses; Educação; Segurança, 

Saúde e Meio Ambiente; Tecnologia e Inovação (áreas de negócios) e Desempenho do 

Sistema Fiep (áreas de apoio aos negócios).           

O mapa estratégico permite visualizar a atribuição de papéis e responsabilidades, bem 

como a definição de metas e indicadores para a mensuração, acompanhamento e 

divulgação dos resultados obtidos no curto, médio e longo prazo.  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E CADEIA DE VALOR

Master Plan

A gestão é orientada pela estrutura de governança, assim como as revisões e atualizações periódicas do 

planejamento estratégico e o engajamento para sua execução, com vistas ao fortalecimento do papel do 

Sistema Fiep frente ao desenvolvimento da indústria paranaense.
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Nosso planejamento estratégico  prevê a geração 

de impacto positivo em toda a nossa  Cadeia 

de Valor,  representada  no Master Plan 2031 

a partir do  conjunto de atividades  e serviços 

realizados  pelo Sistema Fiep,  de forma interligada 

por macroprocessos de atividades finalísticas, 

de gestão e de suporte.  As estratégias de gestão 

são sustentadas pela definição de   processos 

organizacionais e pela gestão documental. 

A Cadeia de Valor contribui para o atingimento 

da proposta  de valor a ser entregue às partes 

interessadas e para a melhoria dos resultados 

frente ao mercado cada vez mais competitivo.

Cadeia de Valor Sistema Fiep
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 102-16; 102-17; 205-2; 102-11; 205-1

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Uma atuação baseada na integridade, na transparência e na conduta ética é essencial para 

o crescimento e a perenidade de nossas operações, requer um constante aperfeiçoamento e 

fortalecimento das medidas de integridade. Foi com esse propósito que implementamos, em 

maio de 2018, nosso Programa de Integridade.

O Programa de Integridade é o pilar da cultura de Compliance do Sistema Fiep e o norteador 

da nossa postura ética e de conduta para nossos colaboradores, parceiros de negócio e 

demais  públicos  com os quais nos relacionamos. Alinhado com a Missão, Visão, Valores, 

apresenta os princípios gerais de comportamento da organização: 

 ► Agimos de forma ética

 ► Somos transparentes e imparciais

 ► Respeitamos os direitos humanos 

 ► Valorizamos a diversidade

 ► Inovamos orientados pela competitividade com sustentabilidade

Neste ano, iniciamos,  a atualização do Código de Conduta, que se destina a apoiar as atividades 

do Comitê de Ética e do Canal de Ética. O canal é uma ferramenta que permite o registro, de 

forma anônima, de denúncias, sugestões e dúvidas manifestadas pelos clientes, colaboradores, 

parceiros, assegurando medidas para elevar o nível de confiança interna e externa, fortalecendo 

a atuação, imagem e a reputação das entidades do Sistema Fiep. O tratamento das demandas 

registradas no Canal de Ética e Ouvidoria (on-line e por telefone) e o mapeamento de riscos 

estratégicos e operacionais inerentes às nossas atividades também recebem todos os cuidados 

e atenção.
Transparência
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Programa de Compliance – Linha do Tempo 

LINHA DO TEMPO
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Mesmo com as incertezas no cenário político e econômico do país, temos  investido 

em estratégias, ferramentas e procedimentos que aumentem a eficiência, o controle 

e a transparência na aplicação dos recursos. Além disso, exercemos um papel 

pedagógico no engajamento do setor industrial paranaense para a adoção de políticas 

e mecanismos de conformidade. Iniciativas  de sensibilização e conscientização dos 

nossos colaboradores, parceiros, clientes e fornecedores por meio do Programa de 

Integridade e suas respectivas ações estão entre os principais mecanismos adotados. 

Para 2021, estão previstas diversas iniciativas de reforço das políticas e procedimentos 

adotados pelo Sistema Fiep.

Nossas lideranças atuais e aquelas  que vêm sendo formadas pelo Sistema Fiep por meio 

da educação executiva são orientadas pela cultura de integridade, de transparência 

e dos mecanismos de Compliance. Os benefícios das iniciativas são o fortalecimento 

da imagem, reputação e elevação do nível de confiança da organização em todos 

os seus ambientes de atuação. Nosso compromisso com modelos de gestão éticos 

e socialmente responsáveis também se concretiza por meio da Rede Paranaense de 

Compliance, criada em 2018, em conjunto com o CIFAL Curitiba para fomentar a troca 

de experiências e conhecimentos sobre integridade no ambiente corporativo. Aliadas 

a essas ações, permanecemos como signatários do Pacto Global, sempre pautando 

nosso trabalho em valores fundamentais nas áreas de direitos humanos, relações de 

trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.  

Em 2020, nossa atuação focou na adequação dos processos às diretrizes da Lei Geral 

de Proteção de Dados (LGPD), vigente desde agosto. Realizamos encontros virtuais em 

parceria com a Rede Paranaense de Compliance, fizemos webinars e podcasts sobre o 

tema, com a participação dos superintendentes e gestores, e treinamos 65% do nosso 

quadro de colaboradores para conhecer sobre a legislação. Esta adequação sensibiliza 

os usuários sobre a importância do tratamento de dados no seu dia a dia, além de 

reforçar a transparência nas relações empresa-cliente e a cultura da privacidade. Ainda, 

dá suporte para as políticas de segurança corporativa da empresa sobre o uso de dados 

pessoais, protegendo e prevenindo a utilização inadequada dos dados pessoais de 

colaboradores, clientes e parceiros.
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Compreendemos que a qualidade e a efetividade dos controles internos são fundamentais para 

alcançar os objetivos estratégicos. Dessa forma,  aprimoramos continuamente o ambiente de 

controle e adequamos nossas estruturas e modelo de atuação às necessidades e natureza das nossas 

operações, porte, abrangência e valores, assim como asseguramos,  a conformidade com órgãos de 

controle.

O Programa de Integridade do Sistema Fiep contempla, dentre suas atividades de controle, um 

processo contínuo e integrado, denominado Avaliação Geral de Riscos (AGR), que abrange tanto o 

nível estratégico quanto o nível operacional. Esse processo considera o framework do Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) como base metodológica, estando 

alinhado às melhores práticas de mercado.  

Como aperfeiçoamento, em 2020, implementamos uma ferramenta integrada de gestão de riscos 

e controles internos que torna o processo de monitoramento mais eficaz e proativo, apoiando o 

planejamento estratégico e a tomada de decisão.  

Também executamos o processo integrado de análise geral de riscos estratégicos e institucionais, 

resultando na elaboração do Dicionário de Riscos que contempla 36 riscos potenciais para o Sistema 

Fiep, classificados e categorizados em uma linguagem comum, considerando as características de 

cada negócio. O dicionário foi segregado em 8 grupos de riscos e sua classificação é definida com 

base na métrica de impacto e probabilidade, em consonância com os nossos objetivos estratégicos, 

conforme apresentado a seguir: 

201-2

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

Monitoramento de Gestão e Riscos 
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Assim, os riscos estratégicos e institucionais já tratados pela alta administração 

por meio da estrutura de governança corporativa, passaram a ser monitorados 

a partir de uma metodologia integrada e padronizada de mensuração e 

de resposta aos riscos. Para os riscos operacionais, desenvolvemos uma 

metodologia de identificação e classificação  seguindo as orientações do Projeto 

de Revisão dos Processos Corporativos da CNI, que visa  um padrão mínimo para 

a gestão dos processos, riscos e controles do Sistema S. Alinhado às melhores 

práticas de Governança e Gestão de riscos consideramos tais procedimentos 

essenciais para a boa governança, pois elevam a garantia de que os objetivos 

organizacionais sejam alcançados de forma ética e sustentável. 

Como organização responsável, incorporamos, com visão de longo prazo, 
iniciativas voltadas à identificação e mitigação dos riscos operacionais 
e estratégicos associados às mudanças climáticas. Entendemos que tais 

mudanças podem, além de causar consequências para a biodiversidade e para 
o ser humano, comprometendo o futuro,  gerar o aumento dos custos ou a 
paralisação das operações, acarretando impactos financeiros aos negócios.

Para tanto, desenvolvemos um plano de contingência para minimizar impactos 
operacionais na materialização de diversos riscos, entre eles os climáticos, 
direcionando aos processos e aos responsáveis maior tempestividade nos 
planos de ação. Este plano, previsto para ser lançado em 2021, abrange todas 

as unidades do Sistema Fiep, contemplando suas diferentes estruturas e quadro 

de colaboradores que será disponibilizado em formato de treinamento em 

nossa plataforma on-line.

FINANCEIROTIPESSOASOPERAÇÃOREGULAMENTARAMBIENTE
EXTERNO

MODELO DE
NEGÓCIO

GOVERNANÇA

DICIONÁRIO DE RISCOS

FINANCEIROTIPESSOASOPERAÇÃOREGULAMENTARAMBIENTE
EXTERNO

MODELO DE
NEGÓCIO

GOVERNANÇA

DICIONÁRIO DE RISCOS
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Voluntariamente, o Sistema Fiep é signatário dos seguintes compromissos:

NOSSOS COMPROMISSOS VOLUNTÁRIOS 
EM PROL DA SUSTENTABILIDADE

2003

Rede Brasil

2020 2020

2004 2009 2009

PROGRAMA
PRÓ-EQUIDADE

DE GÊNERO E RAÇA

2011 2015

102-12

http://pactoglobal.org.br/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
http://cifalcuritiba.org.br/
www.mdh.gov.br
http://prmebrazil.com.br/
https://www.empowerwomen.org/en/weps/about
https://brazil.unfpa.org/pt-br/
https://sustainabledevelopment.un.org
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Nota

Saiba mais sobre o atendimento aos compromissos voluntários por meio de nossas iniciativas, programas, projetos e serviços na página 79.
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Desde 2011 somos signatários dos Princípios para 

Educação Executiva Responsável (PRME), plataforma 

global das Nações Unidas para o engajamento 

voluntário das escolas de negócios, universidades 

corporativas e outras instituições de ensino para a 

difusão da agenda de desenvolvimento sustentável. 

Compomos o PRME Chapter Brazil, conduzindo esse 

movimento no Paraná, incentivando e compartilhando 

visões sobre a formação de líderes responsáveis e 

preparados para construir sociedades prósperas e 

bem-sucedidas.

Somos parceiros e anfitriões do Centro Internacional 

de Formação de Autoridades e Líderes - CIFAL Curitiba, 

desde 2009. A aliança com o Instituto das Nações 

Unidas de Treinamento e Pesquisa - UNITAR, braço de 

treinamento da ONU, tem o propósito de estimular 

a cooperação entre os setores na busca de novas 

soluções para o desenvolvimento local sustentável. 

Para isso, juntamente com o CIFAL, promovemos ciclos 

de palestras, simpósios e painéis para a disseminação 

dos ODS. 

Em 2009, aderimos à 3ª edição do Programa Pró- 

Equidade de Gênero e Raça, do Governo Federal, tendo 

recebido o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça em 

todas as edições realizadas desde então, e enquanto o 

programa esteve vigente (3ª, 4ª, 5ª e 6ª edições).

Representados pelo Sesi no Paraná, somos integrantes 

do Conselho Orientador da Rede Brasil (CORB) e 

integramos as frentes temáticas de Comunicação e 

Engajamento, de Anticorrupção e dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. Em 2020, em parceria 

com o Pacto Global, lançamos o HUB ODS Paraná para 

promover o engajamento das empresas paranaenses 

à Agenda 2030. Visando constantemente estimular 

a reflexão sobre a nova agenda mundial em torno 

da sustentabilidade promovemos debates sobre os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

em todas as nossas unidades, presentes em todo o  

Paraná. Como forma de reconhecimento à maturidade 

crescente em relação ao tema, disponibilizamos o 

Portal ODS e promovemos, anualmente, o Prêmio, o 

Selo e o Congresso ODS.

Dentre os seus papéis, o Sistema Fiep atua como difusor de uma cultura, conceitos e atitudes em prol do desenvolvimento sustentável do Paraná, com respeito às pessoas, ao meio 

ambiente e ao crescimento econômico com justiça social. Há 18 anos cooperamos com agências e aderimos a iniciativas das Organização das Nações Unidas (ONU).
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Em 2020, aderimos ao University Global Coalition (ONU), 

o Pacto Global da Universidade, um apelo para que 

as universidades se engajem, liderem e colaborem 

com novos conhecimentos, novas ideias e novas 

abordagens para o alcance da Agenda 2030, por meio 

da construção e fortalecimento de parcerias e da ação 

coletiva para o desenvolvimento sustentável.

Avançando no compromisso com os temas da 

sustentabilidade, em 2020 firmamos parceria com 

o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), 

organismo responsável por questões populacionais, 

em especial, o fortalecimento das competências e 

habilidades de adolescentes para o exercício de suas 

sexualidades de forma livre, segura, responsável e 

saudável. Essa parceria acontece via Conselho Nacional 

do Sesi e ViraVida Paraná, programa que, desde 2008, 

atua na promoção dos direitos humanos e formação de 

adolescentes e jovens.

Em 2015, nos tornamos signatários dos Princípios de 

Empoderamento das Mulheres  - WEPs (Pacto Global/

ONU Mulheres). Essa importante pauta tem o objetivo 

de fomentar a equidade de gênero nas empresas 

e apoiar a implementação de diretrizes de gestão 

que promovam a inclusão e a diversidade. Como 

parceiro da ONU Mulheres, atuamos na disseminação 

e promoção dos WEPs, na assessoria às empresas, na 

disponibilização da Plataforma Empoderamento das 

Mulheres - Trabalho e Valorização, e no apoio a uma 

série de atividades voltadas ao tema.
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DESEMPENHO



SISTEMA FIEP 47

INICIATIVAS DO SISTEMA FIEP 
FRENTE À COVID-19

Contribuímos constantemente para a transfomação do Estado 

por meio da defesa dos interesses do setor industrial e realização 

de ações para promover a inserção social, a educação, a inovação, 

a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável. Em 

2020, orientamos nossas estratégias e iniciativas para apoiar o 

crescimento do setor industrial e contribuir com a sociedade no 

enfrentamento dos desafios causados pela pandemia mundial da 

Covid-19. Por meio dos Institutos Senai de Tecnologia e Inovação 

reforçamos a missão de apoiar a competitividade da indústria por 

meio da inovação, auxiliando as indústrias no desenvolvimento 

de novas soluções e na melhoria de processos produtivos para 

garantir sua sobrevivência ou acelerar seu crescimento, mesmo 

em um contexto de crise como a pandemia. Nesse sentido, a 

partir de parcerias, lançamos editais para elaboração de projetos 

de inovação de soluções e produtos para o enfretamento 

à Covid-19, apoiamos na manutenção de respiradores e na 

realização de ações para garantir a continuidade das atividades 

industriais e enfrentamento da crise pela sociedade. Conheça a 

seguir as contribuições do Sistema Fiep.

Produção de Álcool 70 
e Álcool em Gel pelo 

setor de bebidas

Produção de Máscaras 
Faciais  pelo setor metal 

mecânico - 
ferramentaria, injeção de 

plástico e Senai-CIC

Exames diagnóstico e 
Testes Rápidos de 

Covid-19 HiLab

Reuniões setoriais para 
apresentar oportunidades de 

fornecimento de 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) ao Poder 

Público

Produção de Camas 
Hospitalares e adequação 

de termos de referência 
para licitações (setor metal 
mecânico Curitiba e região 

e Londrina)

Manutenção de 
respiradores por meio do 

Senai-CIC e Senai-Maringá, 
apoio da Volvo, Renault e 

Princesa dos Campos

Túnel de Sanitização em 
parceira do Senai com a 

Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR) e 
apoio das Forças Armadas

Webinares, lives, 
materiais e estudos para 

apoio às indústrias

Educação e 
atendimentos 

on-line

Teste rápido para Covid-19 Hilab

Manutenção de respiradores 

413-1
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Ações junto ao poder público

Realizamos constantes reuniões com poder executivo, secretarias estaduais e empresas públicas para apoiar o combate à Covid-19, 
acompanhar a elaboração de decretos municipais, estaduais e federais (medidas de restrição) e apresentar pleitos das indústrias 
frente aos impactos econômicos, como:

203-1

 ► Monitoramento das ações de enfrentamento de combate à Covid-19 para mitigar os impactos causados pela crise sanitária.

 ► Mobilização junto à Bancada Federal para adequações da MP 936/2020, que criou o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, e derrubar o Veto 26/20, que impedia 

a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia, impactando mais de 6 milhões de trabalhadores até 2021.

 ► Acompanhamento da MP 927/2020 sobre medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública. Foi realizada atuação para aprovação da matéria.

 ► Atuação e mobilização para inclusão dos trabalhadores da indústria na prioridade de vacinação no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19.

 ► Mobilização para incluir a indústria como atividade essencial. O pleito foi atendido e publicado no Decreto 4.317/2020, de 

21 de março.

 ► Ações de influência para a Portaria nº 16.655, junto ao Ministério da Economia, para permitir a recontratação antes dos 90 

dias nos casos de rescisão sem justa causa (enquanto perdurar o decreto de calamidade pública).

 ► Ação junto à Secretaria de Justiça e Trabalho para adequar a Resolução SESA 944/2020 às indústrias de abate e processamento 

de carnes, especificamente quanto ao distanciamento de 1,5 metros entre os funcionários. 

 ► Ações junto ao Detran para liberação do emplacamento de carros e caminhões durante o período de pandemia.

 ► Solicitação à Copel para revisão da suspensão do corte de energia em caso de inadimplência e inclusão de cobrança apenas 

do consumo (suspensão da cobrança de demanda) para contas de pessoa jurídica no período de 90 dias (Covid-19), bem 

como a estruturação de uma linha de financiamento especial para cobrir eventuais inadimplências.

Produção de máscaras em TNT
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Atuação setorial mediante parcerias estratégicas

Além das diversas ações e parcerias realizadas com os diversos setores industriais, 

agentes da sociedade civil e poder público, ressaltamos o trabalho realizado pela 

Fiep com as indústrias do vestuário, têxtil e artefatos de couro. Além de apresentar 

as oportunidades para o trabalho da indústria orientado ao apoio às necessidades do 

combate à Covid-19 para a produção de máscaras, aventais e colchões hospitalares, 

a Fiep orientou os sindicatos sobre as especificações dos produtos, regulamentações 

e identificação de pools de indústrias para aquisição de matéria-prima e produção. 

Além disso, antecipou a compra do primeiro lote de matéria-prima, no valor de R$ 

650.000,00, e orientou a distribuição em todo o estado, beneficiando 150 indústrias, 

representadas por 10 sindicatos e mais de 20 mil trabalhadores na produção de cerca 

de 5 milhões de máscaras vendidas para departamentos penitenciários estadual e 

federal e outros milhares para prefeituras municipais, secretarias de saúde municipais, 

do estado e Santas Casas.

Representação Baden-Württemberg no Brasil  

Intermediamos o contato com empresas alemãs fabricantes de máquinas, 

equipamentos, máscaras, respiradores, testes e outros insumos com objetivo de 

apoiar fornecedores e demandantes de produtos médico-hospitalares utilizados 

na pandemia do novo coronavírus no Brasil. Também foi promovido um webinários 

abordando “O exemplo de Baden-Württemberg no combate à Covid-19 e as 

perspectivas para internacionalização” que contou com a participação de 43 pessoas. 

Estudos orientados à análise e ao enfrentamento da pandemia

Desenvolvemos uma série de iniciativas para auxiliar as empresas paranaenses a se 

posicionarem frente aos desafios, como:

 ► Economia em Tempos de Covid-19: caderno com orientações e respostas para 

uma série de questões econômicas que emergiram no ano de 2020 em decorrência 

da pandemia. Todo o material foi produzido a partir de uma ampla análise de 

estudos de fronteira elaborados por economistas e entidades de referência global.

 ► Novo Coronavírus – Mudanças no Consumo e Impactos nas Atividades 

Econômicas: documento com orientações e respostas sobre questões ligadas às 

mudanças no comportamento de consumo e atividades econômicas resultantes 

dos impactos da pandemia. O material foi elaborado a partir de um conjunto de 

pesquisas nacionais e internacionais, disponibilizado entre os meses de março 

e maio de 2020. 

 ► Sinais e Drivers Tecnológicos – Covid-19: publicação que apresenta alguns 

movimentos tecnológicos, de diversas regiões do globo, que podem inspirar e 

direcionar soluções para o enfrentamento da Covid-19. O material conta com 

uma série de sinais tecnológicos e um conjunto de dez drivers tecnológicos que 

foram mapeados e apontados como importantes no contexto da pandemia.
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Economia em Tempos de Covid-19, Novo Coronavírus - Mudanças 
no Consumo e Impactos nas Atividades Econômicas e

Sinais e Drivers Tecnológicos  - Covid-19 

Conheça mais

http://obshub.com.br/pub/covid/economia-covid-19.pdf
https://agenciafiep.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Mudan%c3%a7as-no-consumo-e-impactos-nas-atividades-econ%c3%b4micas-1.pdf
https://agenciafiep.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Mudan%c3%a7as-no-consumo-e-impactos-nas-atividades-econ%c3%b4micas-1.pdf
http://www.fiepr.org.br/observatorios/publicacoes-1-33632-378729.shtml
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Manutenção de respiradorespara 
atendimento de pacientes com Covid-19

A partir de uma iniciativa do Senai Nacional, em 

conjunto com Departamentos Regionais de treze 

estados, fizemos a manutenção de respiradores. 

No  Paraná, a ação teve a participação de 10 grandes 

indústrias montando uma rede voluntária que contou 

com 25 pontos de manutenção. O Instituto Senai de 

Metalmecânica, em Maringá, e a Unidade Senai CIC 

fizeram a manutenção em 41 respiradores para suprir 

a carência emergencial desses equipamentos nos 

hospitais do estado. 

Fabricação de suportes para máscaras 
faciais para proteção da Covid-19 (Face 
Shields)
No Instituto Senai de Tecnologia (IST) em Metalmecânica 

de Maringá, realizamos a fabricação de suportes para 

máscaras faciais (Face Shields) por meio de injeção 

plástica. Com o apoio de vários grupos de makers da 

cidade, a partir de impressão 3D, foi desenvolvido 

um molde para injeção plástica que possibilitou a 

fabricação de milhares de suportes.

Edital Saúdetech

Em uma parceria do Senai com o Governo do Estado 

do Paraná, o Edital Saúdetech possibilitou a seleção de 

dez projetos de combate à Covid-19 que receberam 

investimento público para desenvolver tecnologia e 

produtos de apoio ao controle da doença. O edital foi 

lançado em 2020, com um incentivo de R$ 1,4 milhão 

para o aceleramento de projetos que já estavam em fase 

de testes. As empresas selecionadas foram responsáveis 

por potencializar ideias na área de arquitetura 

hospitalar, triagem de pacientes, monitoramento 

de aglomerações, produtos de limpeza individual, 

equipamentos de proteção coletivo nos ambientes, 

monitoramento de saúde dos colaboradores das 

empresas, tinta antiviral para hospitais, monitoramento 

de pacientes com uso de aplicativos e plataforma de 

atendimento médico/telemedicina.

Programa Conexão Senai

Pela primeira vez no formato on-line, o Programa 

Conexão Senai ofertou mentoria, por meio de 

consultores, para indústrias que desejavam adaptar 

suas linhas de produção para fabricação de máscaras, 

álcool em gel e protetores faciais contra a Covid-19. 
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Cada indústria selecionada recebeu até 8 horas de 

mentoria pelo programa, que também orientou os 

empresários sobre as normas técnicas que devem 

ser observadas na fabricação dos produtos, além de 

consulta à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa). Ao todo, foram atendidas 27 indústrias em 

duas chamadas.

Ensino remoto durante a pandemia 

Para garantir seu compromisso com a educação, ao 

mesmo tempo em que atendia às recomendações 

das autoridades com relação à pandemia, o Sistema 

Fiep adotou medidas para a preservação da saúde 

dos nossos estudantes efamiliares. Suspendemos as 

atividades educacionais presenciais e adaptamos, 

rapidamente, para o formato remoto com o uso 

de tecnologias educacionais que disponibilizamos 

gratuitamente a todos os nossos alunos. As atividades 

e calendário curricular puderam ser mantidos em 

função da transmissão de aulas ao vivo, sem prejuízo 

da carga horária prevista. Também disponibilizamos 

simuladores (softwares) e acesso às plataformas de 

ensino adaptativo para a realização de atividades que 

propiciaram a vivência prática, mesmo em um cenário 

não presencial. 
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Materiais de orientações e medidas de 
prevenção à Covid-19 

Desenvolvemos ações voltadas à saúde e segurança 

adotando medidas de prevenção, controle e combate 

à Covid-19 que permitissem acelerar o retorno ou 

a manutenção de seus processos produtivos de 

maneira segura, como também preservar a saúde dos 

colaboradores e sociedade em geral. Os conteúdos 

tiveram como público-alvo os colaboradores do 

Sistema Fiep, profissionais do SESMT, indústrias, outras 

empresas e sociedade em geral: 

 ► Cartilhas orientativas: conteúdos publicados 
no site do Sesi e no blog Informações SST. 

 ► Modelos para prevenção à Covid-19 e 
checklists: modelos como apoio para o 
desenvolvimento do plano de contingência de 
seus estabelecimentos. Publicamos um total de 
110 materiais nas redes sociais do Sesi 

 ► Eventos realizados (lives e podcast): 
orientações sobre o vírus SARS-Cov2 e a  
Covid-19, sua prevenção, grupos de risco, 
tratamento e testes laboratoriais (testes rápidos 
e RT-PCR).

Rede Senai Biomol e Exames para o 
diagnóstico de Covid-19
Ao longo de 2020, diversas iniciativas públicas e privadas 

direcionaram esforços para o enfrentamento da 

Covid-19. No primeiro semestre de 2020, uma chamada 

extraordinária do Edital de Inovação para a Indústria 

selecionou a startup paranaense Hilab para a produção 

de testes rápidos do tipo sorológico, com o objetivo 

de produzir 450 mil testes. Entre abril e julho, a marca 

foi superada e 1 milhão de exames foram entregues. O 

trabalho da Hilab foi desenvolvido em parceria com o 

Sistema Fiep, por meio do Instituto Senai de Inovação 

em Eletroquímica (ISI-EQ), que agora, em parceria com 

a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o BNDES, 

passou a integrar a Rede Senai Biomol. A rede reúne 

nove laboratórios de sete estados com capacidade de 

realizar testes de diagnóstico RT-PCR, que detecta o 

novo coronavírus. Assim, em parceria com a Rede Senai 

Biomol, foram adquiridos 35.000 exames sorológicos 

IgG/IgM para testagem rápida da infecção por Covid-19 

e 3.020 diagnósticos de RT-PCR para identificação do 

vírus por meio de biologia molecular. Ao total, foram 

realizados 20.233 testes rápidos, em 818 empresas, e 
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1.399 testes RT-PCR. Para monitoramento dos exames, 

foi criado um painel dos casos de Covid-19 no estado 

com os resultados de exames laboratoriais rápidos 

(IgG e IgM) e RT-PCR. Esse projeto de monitoramento, 

integração de dados e cruzamento de informações 

serviu de insumo para a formulação das estratégias de 

prevenção e orientação às indústrias do Paraná.

Canal de Apoio à Saúde Mental na 
Pandemia 
Para suporte emocional e psicológico, destacamos a 

criação pelo Sesi do Canal de Apoio à Saúde Mental 

na Pandemia(link), por meio do qual foram atendidas 

63 indústrias, totalizando 123 atendimentos no ano. 

Nosso objetivo traduzia a necessidade imediata 

de amparar nossos colaboradores e da indústria 

diante da fragilidade emocional causada pelo 

cenário da pandemia, decorrente de dificuldades 

socioeconômicas, contaminação pela doença ou 

perdas de entes queridos.

Links

Acesse: HiLab Acesse: Monitora 
Covis-19

Acesse: Diagnósticos 
Biomol

Acesse:SesiPR

https://hilab.com.br/
https://monitoraCovid19.sistemafiep.org.br/monitoraCovid19/Diagnostico
https://monitoraCovid19.sistemafiep.org.br/monitoraCovid19/DiagnosticosBiomol
https://www.facebook.com/sesipr/photos/3925732104120054
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REPRESENTATIVIDADE E DEFESA DE 
INTERESSES INDUSTRIAIS

Representatividade

A Fiep atua na representação e na defesa dos interesses do setor industrial por meio da 

sua Diretoria eleita que, com o apoio das áreas técnicas do Sistema Fiep das diversas linhas 

de atuação, contribui para a melhoraria da competitividade, inovação, aprimoramento de 

processos produtivos e prospecção de negócios para o desenvolvimento das indústrias do 

estado do Paraná. São realizados estudos, projetos, capacitações e iniciativas que contribuem 

para que o setor esteja adaptado às tendências e novas regulamentações, e fortalecido perante 

toda a cadeia de valor. 

Tais ações contribuem e promovem o diálogo entre as esferas pública, privada e sociedade civil, 

identificando oportunidades e defendendo os interesses no ambiente político-econômico. 

Essa interação também acontece com as reuniões formais das instâncias de governança 

como o Conselho de Representantes, a Diretoria da Fiep e os Conselhos Regionais, voltados 

a debater os anseios das indústrias, definir estratégias, trabalhar em prol da produtividade e 

competitividade, e fortalecer os sindicatos patronais filiados à Fiep. Em 2020, foram mais de 

40 reuniões, realizadas no formato virtual que contaram com a participação de industriais dos 

principais setores produtivos.

+360

agenda e articulações 
legais e políticas

do presidente

+2500

contatos estratégicos 
realizados por ações de 

relacionamento promovido

+170

sessões plenárias na ALEP, 
audiências públicas 

sessões de comissões 
temáticas

+360

proposições legislativas 
estaduais

+20

ações junto ao poder 
executivo
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Acompanhamentos e participação junto 
ao poder público 

Também contribuimos com a defesa do setor ao 

acompanhar, monitorar e articular, junto ao Executivo 

e Legislativo, influenciando, de forma legítima, 

transparente e dentro dos requisitos de compliance, 

as decisões tomadas pelo Poder Público. Esse trabalho 

se concretiza a partir da elaboração de estudos 

técnicos apresentados aos agentes políticos e pela 

conscientização dos sindicatos empresariais e indústrias 

para o desenvolvimento de ações capazes de favorecer 

o setor industrial ou mitigar possíveis impactos 

negativos de decisões tomadas pela administração 

pública.

Agenda Legislativa

Anualmente é divulgada a Agenda Legislativa da 

Indústria do Estado do Paraná, que traz a seleção 

das proposições legislativas de maior impacto ao 

setor industrial, acompanhada do posicionamento 

institucional da Fiep, distribuída para todos os 

sindicatos empresariais, parlamentares paranaenses e 

autoridades do estado.

Lançamento da Agenda Legislativa 2020.
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Ações junto ao Poder Legislativo  
e Executivo 

 ► Ações de Influência para a aprovação do PL 
1179/2020 que postergou o pagamento das multas 
ao descumprimento da Lei de Proteção de Dados 
para maio de 2021.

 ► Mobilização junto à Bancada Federal para apro-
vação de emenda à MP 987/2020 para incluir os 
estados do Sul como beneficiários de incentivos 
fiscais concedido ao Norte/Nordeste.

 ► Acompanhamento do PL 6.407/2013 junto à Ban-
cada Federal para aprovação da Lei do Gás no 
Congresso Nacional.

 ► Mobilização junto à Bancada Federal para o arqui-
vamento do PLP 34/2020 que tratava sobre o 
empréstimo compulsório das empresas.

 ► Acompanhamento permanente do trâmite e dis-
cussões sobre a PEC 45/2019, PEC 110/2019 e PL 
3887/2020, que tratam sobre a Reforma Tributária 
no Congresso Nacional.

 ► Ações junto à Frente Parlamentar de Encerramento 
dos Contratos de Pedágio e ao Ministério de Infraes-

trutura no intuito de colaborar com a discussão 
técnica sobre o atual modelo e modelos existentes 
em outros entes federativos. Acompanhamento 
do PL 599/2020 que condiciona o repasse das 
rodovias estaduais para a administração federal 
apenas se os novos contratos de pedágio forem 
firmados no modelo da menor tarifa.

 ► Atuação junto aos parlamentares e autoridades 
para mitigar riscos e encontrar oportunidade de 
atuação do Colégio Sesi com o Poder Público, no 
intuito de adequar as demandas sociais com as 
possibilidades do Sistema S, bem como tratativas 
junto à Secretaria de Educação e Esporte para 
fomentar parcerias entre o Poder Público e Sesi/
Senai.

 ► Atuação junto à Câmara de Telecomunicações 
da Fiep e ao Poder Público para viabilizar ações 
de melhorias para o setor de telecom. Entre as 
ações está a aprovação do PL 104/2015, que fle-
xibiliza as regras para licenciamento e instalação 
de infraestrutura de suporte para as Estações 
Transmissoras de Radiocomunicação (ETRs) que 
possuem antenas de telefonia.

 ► Aproximação com o Poder Legislativo de Curitiba 

em reunião com o presidente e o vice-presidente 
da Câmara de Vereadores de Curitiba.

 ► Acompanhamento do PL 662/2020, nova Lei de 
Inovação no Estado do Paraná. O texto foi cons-
truído em colaboração com o Poder Público e 
tramita em regime de urgência na ALEP.

 ► Acompanhamento do PL 661/2020 sobre o ICMS 
incidente em refrigerante, cerveja sem álcool. A 
atuação foi com o intuito de restituição do texto 
ao Poder Executivo.

 ► Acompanhamento do PL 657/2020 sobre a Tarifa 
Rural Noturna, que altera o desconto da Tarifa 
Rural Noturna para 6 mil kWh (quilowatts/hora) 
por mês por unidade consumidora, sem aplicação 
de desconto sobre o excedente de consumo. 
Antes, era de 4 mil kWh por mês, por CPF ou CNPJ 
cadastrado no programa. 

 ► Atuação junto à Secretaria da Fazenda e Casa Civil 
para prorrogação dos incentivos fiscais de diversos 
setores industriais.

 ► Ações em parceria com a CNI e o Ministério de 
Infraestrutura para monitorar possíveis greves 
dos caminhoneiros e equacionar soluções para 
o tabelamento do frete.
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Por meio dos Conselhos Temáticos e Setoriais, um canal permanente de diálogo do 

Sistema Fiep com empresários, sindicatos da indústria e sociedade organizada, são 

realizadas reuniões que buscam apresentar subsídios ao processo decisório da Fiep, 

fortalecendo o posicionamento estratégico e a atuação da entidade na defesa dos 

interesses da indústria brasileira e, em especial, da paranaense.

Devido ao cenário de pandemia, as atividades desenvolvidas foram estruturadas 

nos eixos: compartilhamento de informes e eventos com temáticas convergentes, 

apresentação de oportunidades de negócios e ações de defesa de interesses, como 

foco no apoio às indústrias para manutenção de seus negócios. A seguir os destaques 

das ações realizadas em cada eixo:

203-1

Diálogo e interação com o empresariado
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Eventos

203-1

Organização e apoio a eventos de interesse do segmento industrial, tais como: 

 ► Webinar “Cenários do gás natural no ano da crise” - em parceria com a 
Compagas e a Abegas.

 ► Evento “Cinase Digital 2020” - com o apoio do Senai

 ► Webinar com o tema “O Futuro do Saneamento no Parana” - realizado em 
parceria com Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos 
(ABREN), Escritório de Baden-Wurttemberg no Brasil e Sedest.

 ► Seminário “Cadeia Produtiva do Plástico”.

 ► Webinar “10 anos da PNRS e o panorama da logística reversa no Paraná” e 
Webinar “Uma década da PNRS - Realização com o apoio do Sinpace e InPAR.
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Oportunidades
 ► Feito no Paraná: proposta pelo Governo do Estado, com foco no aumento 

do consumo de produtos industrializados no Paraná. A campanha elaborada 
com o apoio da Fiep trabalhou frentes físicas e digitais e destacou polos de 
produção no estado: 

203-1

A campanha também foi fortalecida com a ação da Fiep de entrega de cestas 

natalinas com produtos do programa. As cestas foram enviadas às autoridades 

do Estado, do Poder Executivo e Legislativo, bem como aos deputados da 

bancada federal e senadores. Além dos produtos, haviam informações sobre 

a quantidade de trabalhadores envolvidos e sobre a cadeia produtiva dos 

elementos que compunham cada cesta. 

 ► Moda Paraná: e-commerce para o setor do vestuário com o propósito de 
contribuir para a sustentabilidade dos sindicatos, bem como alavancar as 
vendas das indústrias. Centraliza em um único canal indústrias paranaenses 
de matéria-prima e produto acabado, associadas aos sindicatos e fará 
conexões com as grandes lojas de e-commerce para vendas em todo o 
Brasil. A solução está sendo custeada pela Fiep e tem sua previsão para 
lançamento em 2021.

 ► Reinvente sua Cidade: uma parceria entre Governo do Estado, Associações 

Municipais, Sebrae, Fiep e outras entidades para formação e capacitação de 

grupo de lideranças locais, com o objetivo de promover o desenvolvimento 

regional. O programa conta com uma plataforma EaD acompanhada por 

especialistas para apoio no planejamento estratégico das regiões, com 

metas e indicadores para acompanhamento de resultados.
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Atendimentos das demandas dos setores
 ► Solicitações  para adequação de parte do texto do edital PR 95 CAE 2020 referente ao fornecimento de camas hospitalares para os padrões brasileiros para permitir que indústrias 

brasileiras participassem dos editais.

 ► Programa Descomplica Energia Renovável em conjunto com a Sedest que visa desburocratizar o licenciamento ambiental de empreendimentos que geram, transmitem oudis-
tribuem energia.

 ► Descomplica Telecom, realizada a instituição de um comitê composto por pessoas ligadas ao setor produtivo e a Casa Civil.

 ► Concessão dos aeroportos do Brasil, contribuindo com a Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC). para a ampliação de cobertura de voos no estado (aeroportos do Bacacheri,  
Londrina, Foz do Iguaçu.

 ► Programa Movimento Brasil Competitivo, cujo foco de trabalho e reduzir o Custo Brasil em 12 áreas. Alicerçado em cinco projetos estruturantes (reforma tributaria, nova lei do gás, 
novo marco do setor elétrico, Plano Nacional de Logística e reforma administrativa) e em cinco áreas técnicas (tributário, trabalhista, infraestrutura, inovação e acesso ao credito).

 ► Lei do Novo Mercado de Gás que cria concorrência na comercialização (com redução de 40%) e transporte da molécula de Gás (hoje monopólio da Petrobras).

 ► Plano de Gás para o Parana em que foi realizado o acompanhamento e influencia da concessão entre o Governo do Estado e a Companhia Paranaense de Gás (Compagás).

 ► Construção conjunta entre a Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes (SEPL), Fiep e outras entidades do Plano de Retomada da Economia e Geracao 
deEmpregos, envolvendo frentes ligadas a:

Investimentos públicos
em obras de infraestrutura

e reformas prediais.

Simplificação de processos de licenciamentos
para geração de energia renovável

como Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH)
– R$1,2 bilhões em 40 projetos.

Linhas de acesso ao crédito.

Parceria com universidades para fomentar
a inovação e a transformação de pesquisa

acadêmica em pesquisa aplicada.

Capacitação de pessoas pelo “Sistema S”
junto às agências de emprego.

Apoio à ampliação de novos mercados
internacionais, com o apoio de embaixadas

e consulados.
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Com o compromisso de fortalecer a indústria 
por meio da informação, desenvolvemos uma 
plataforma chamada Central de Informações 
do Sistema Fiep para facilitar nossa interação 
com sindicatos e membros da diretoria. É uma 
importante entrega para garantir que recebam 
os conteúdos mais relevantes da instituição 
sobre as áreas de representatividade, segurança 
e saúde do trabalhador, inovação e tecnologia 
e educação. Para tanto, iniciamos a elaboração 
da Política de Comunicação que, alinhada ao 
Programa de Integridade, fornecerá orientações 
relacionadas aos mais diversos canais e iniciativas 
de comunicação do Sistema Fiep com públicos 
estratégicos.   

E elaboramos a Indústria em Revista, periódico 
trimestral que apresenta o posicionamento 
institucional da Fiep, tendências de mercado 
e divulga as ações do Sistema Fiep. Por meio 
de cases, entrevistas, informações do macro 
e microcenário de negócios, a publicação 
contribui para divulgação de informação sobre 

203-1 203-2

Informação como estratégia para o 
fortalecimento da indústria 

o setor industrial e promove a aproximação 
da entidade com o público em geral, 
formadores de opinião, industriais, diretoria, 
sindicatos e parceiros. Foram quatro edições  
em 2020, com tiragem de 40 mil exemplares. 
Na versão digital, o periódico alcançou 5.031 
visualizações.

Tendo os comunicadores como aliados deste 
processo, o Prêmio Sistema Fiep de Jornalismo 
promove a aproximação da imprensa com 
o Sistema Fiep. Com a realização do evento, 
ampliamos a presença das entidades na imprensa, 
gerando um crescimento na valoração do clipping 
e da marca, atingindo diretamente a sociedade. 
Em 2020, em função das medidas restritivas 
da pandemia, o evento foi reformulado e será 
realizado em 2021, com uma edição especial 
contemplando os trabalhos do biênio 2020-
2021, no qual os inscritos elaboram conteúdos 
relacionados à indústria paranaense.



Sustentabilidade e Associa�vismo 
Visa o fortalecimento e sustentabilidade do sistema sindical 
industrial. 

Transformação Digital
Prepara o setor produ�vo para as novas tendências do 
mercado, assim como de questões legais relacionadas. 

Programas e Projetos de Inovação e Compe��vidade
Visam o desenvolvimento e promoção do associa�vismo e 
melhoria da atuação industrial e do ambiente de negócios. 

Atuação Conjunta e Comunicação 
Fortalece a atuação sinérgica das diversas áreas do Sistema Fiep 
e novos processos de comunicação para um atendimento com 
soluções asser�vas às demandas dos sindicatos e indústrias. 
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DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO 

Para atender às demandas do setor industrial em um cenário que demandou novas e rápidas 
soluções para as indústrias se manterem no mercado, adaptamos o modelo de atuação com o 
papel de facilitador com as indústrias e sindicatos. Isso possibilitou idealizar soluções e ações que 
contribuíssem para a melhoria contínua da gestão sindical e fomento de sua representatividade 
junto às indústrias paranaenses. Com ações que prevêem o esclarecimento de dúvidas em questões 
jurídicas, tributárias, comércio exterior, transformação digital, dentre outras, além da elaboração 
de estudos e informações setoriais para atendimento de demandas específicas e repasse de 
informações sobre a pandemia, direcionamos a atuação em torno dos pilares:

+50

executivos sindicais nos
encontros de Boas
Práticas Sindicais

14

intercâmbios 
setoriais

+440

demandas de
esclarecimentos para

os sindicatos

2

Webinários
Transformação Digital

e Indústria 4.0

7

palestras sobre 
inovação/marketing 

digital

Sustentabilidade e Associa�vismo 
Visa o fortalecimento e sustentabilidade do sistema sindical 
industrial. 

Transformação Digital
Prepara o setor produ�vo para as novas tendências do 
mercado, assim como de questões legais relacionadas. 

Programas e Projetos de Inovação e Compe��vidade
Visam o desenvolvimento e promoção do associa�vismo e 
melhoria da atuação industrial e do ambiente de negócios. 

Atuação Conjunta e Comunicação 
Fortalece a atuação sinérgica das diversas áreas do Sistema Fiep 
e novos processos de comunicação para um atendimento com 
soluções asser�vas às demandas dos sindicatos e indústrias. 
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Padronização das Casas 
da Indústria 
As Casas da Indústrias são espaços compartilhados que 

atuam em sinergia e contribuem para a promoção das 

iniciativas direcionadas à representatividade industrial, 

ao incentivo do associativismo e ao desenvolvimento 

das indústrias locais. As 12 Casas, distribuídas em 

regiões estratégicas do estado, oferecem consultorias e 

assessorias, estudos e pesquisas e soluções em gestão.

Atendendo aproximadamente 50 sindicatos em suas 

instalações, foi iniciada a padronização das Casas 

da Indústria buscando a melhoria e modernização 

das estruturas físicas para proporcionar novas ações 

estratégicas, sendo o primeiro projeto a Casa da 

Indústria Curitiba. As novas instalações acomodam 13 

sindicatos que trabalham em formato de coworking, 

potencializando a integração das ações e atendendo 

a indústria dos respectivos setores de forma eficaz. O 

projeto terá continuidade em 2021.

Programa de Apoio 
à Competitividade 
das Micro e Pequenas 
Indústrias – 
PROCOMPI
A Fiep realizou 07 palestras voltadas à inovação e 

marketing digital, e prestações de contas dos 05 projetos 

de competitividade que estão em andamento. Ao todo, 

foram atendidos mais de 84 industriais dos setores de 

panificação, moveleiro, reparação e bebidas. Em 2021, a 

CNI, em parceria com o Sebrae Nacional, lançará o novo 

edital para inscrições de Projetos de Competitividade 

com um modelo de implantação atualizado, 

possibilitando a apresentação de projetos transversais e 

com um novo formato de prestação de contas, visto que 

a CNI fará toda a gestão financeira dos projetos. 

203-1

Apucarana, Arapongas, Cascavel, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, 
Irati, Londrina, Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa e Rio Negro.

Inauguração nova sede 
Casa da Indústria Curitiba
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Sustentabilidade 
Sindical e 
Associativismo
A Fiep discutiu um novo modelo da Contribuição 

Sindical para 2021, resultando na parceria com as 

Federações de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

elaborando uma identidade visual única, um vídeo 

institucional e um folder para sensibilização do industrial, 

além da programação de lives para os contadores. 

Também foi discutida e aprovada na Assembleia Geral 

do Conselho de Representantes em novembro/2020 a 

proposta de uma Nova Contribuição, que consiste em: 

1) fazer parte do Sistema Confederativo, que é o vínculo 

da indústria ao sindicato pelo CNAE; 2) rateio do valor 

arrecadado para a subsistência do sistema confederado; 

e, 3) valor acessível permitindo que todas as indústrias 

efetuem o pagamento. O vínculo da indústria ao sistema 

confederativo será realizado por meio de uma identidade 

chamada Número Indústria que, além da identificação, 

dará acesso a benefícios nos serviços ofertados pelo 

Sistema Fiep. Embora aprovada a proposta, para 2021 

será dada sequência na implementação, tendo em vista 

que a adequação deve se dar em cada sindicato filiado.

Programa de 
Valorização Sindical
Discutido um novo formato para o Programa de 

Valorização Sindical, em 2021, a proposta será 

implantada. Baseada em dois pilares: 1) reconstrução do 

modelo de negócio com a criação de plano de trabalho 

para o setor; 2) gestão comportamental para estímulo 

ao comprometimento e integração, o programa tem o 

intuito de melhorar a percepção das demandas setoriais e 

apoiar os sindicatos na entrega de soluções efetivas para 

as indústrias de sua base, trabalhando com o alinhamento 

setorial, fazendo com que as indústrias percebam valor 

no seu sindicato. Com isso, os sindicatos devem passar 

a apoiar mais a geração de negócios, se reinventando e 

se reposicionando no mercado. Os principais resultados 

esperados são: cronogramas de ações interligadas e 

complementares, conectividade entre os sindicatos do 

mesmo setor, trabalhos em rede e fomento do “Negócio 

do Sindicato”, com resultados focados diretamente na 

indústria.

203-1; 203-2
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INTERNACIONALIZAÇÃO 

O apoio à internacionalização das indústrias paranaenses 

e a defesa de seus interesses no comércio exterior fazem 

parte do nosso objetivo. Por meio do Centro Internacional de 

Negócios do Paraná, com ações de capacitação, transferência 

de tecnologia e aproximação com as empresas estrangeiras 

para a realização de negócios, contribuimos com o 

desenvolvimento da indústria no mercado internacional. Além 

disso, por meio do conhecimento tecnológico do Sistema 

Fiep, atuamos em projetos de cooperação internacional, 

como o Escritório de Baden-Württemberg no Brasil, que 

apoia o relacionamento entre empresas brasileiras e alemãs. 

E integramos comissões de comércio exterior em várias 

instituições, planejando e realizando iniciativas em conjunto 

para a inserção segura e bem-sucedida das indústrias 

paranaenses em mercados globais cada vez mais competitivos.  

203-2
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Em 2020, apesar da pandemia que impactou os negócios das empresas em todo o mundo, conseguimos realizar uma série de ações, 
seja antes das medidas restritivas ou após, em formato virtual.

203-1

Participação no comitê consultivo PEIEX.

Recepções diplomáticas e de 
cooperação comercial
As recepções diplomáticas e de cooperação comercial também foram reduzidas no ano. 

Considerando todas as medidas de segurança, ocorreram 4 recepções presenciais,  com a 

Índia, Coreia do Sul, Luxemburgo e Polônia. O Paraná identificou grandes oportunidades 

comerciais com a Polônia na área de energias renováveis e sustentáveis, por meio da 

instalação de indústria e joint venture no estado.

Feira IBS - Las Vegas

As missões internacionais que faziam parte do calendário anual do CIN para o ano 

foram canceladas em virtude da pandemia. A única missão organizada e realizada 

pelo CIN foi para o setor da madeira - Feira IBS, em Las Vegas, com a participação de 9 

empresas e 10 participantes.

Feira IBS, Las Vegas, 2020.
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 ► Voltada ao setor de alimentos e bebidas, realizada pelo BID, CNI, SEBRAE, APEX e apoio da Fiep. 
Rodada virtual de compradores setor madeira – APEX Região Sul.

 ► Realizada pela APEX, Fiergs, Fiesc e Fiep, contou com 15 empresas par-
ticipantes, interessadas na exportação de casas completas de madeiras. 
Rodada virtual de negócios Paraguai/Paraná (nov/20).

 ► Rodada dupla, online, voltada a micro e pequenas indústrias paranaenses e compradores 
paraguaios, no total foram 35 fornecedores e compradores do Paraná e 46 do Paraguai. 
Parceria entre Fiep, Sebrae, Câmara de Comércio Brasil-Paraguai e Rede de Investimentos 
e Exportações (REDIEX) Encontro de Negócios Internacional da Mercopar 2020.

 ► Realizado pela FIERGS, CNI, APEX e Fiep, visa promover o relacionamento, negócio 
eapresentar as tendências para os segmentos metalmecânico, tecnologia da informação, 
energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, 
movimentação e armazenagem e startups.

 ► Encontro de Negócios da Mineração e Encontro de Negócios da Moda (dez/20).

 ► Realizado pela FIEMG, CNI e APEX, com o apoio da Fiep.

 ► Seminário Experiencias y Oportunidades para la Internacionalización de las Pequeñas y 
Medianas Empresas Latinoamericanas con la India: Promoção da internacionalização de 
pequenas e médias empresas da América Latina e Caribe, aproveitando oportunidades 
na Índia, contando com 115 participantes.

 ► Webinários (1.154 participantes)*APEX Região Sul: A Fiep foi palestrante dos temas: “A 
retomada do Comércio Internacional no Cenário Pós-Covid” e “O caminho para 2021: 
transformando necessidade em oportunidade”. 

 ► *Mercados Globais: parceria de câmaras de comércio e consulados do Paraguai, Argentina, 
Alemanha, Países Baixos, Reino Unido e Portugal, oportunizando parcerias e comércio 
com o Brasil.

 ► *Redução de Custos e Reflexos da Pandemia no Comércio Exterior: tratou sobre os 
incentivos, benefícios tributários e mudanças no comércio exterior. 

 ► *E-Commerce: orientações para internacionalizar as empresas utilizando plataformas 
de e-commerce 

 ► MEETUP: o evento “Um panorama dos negócios paranaenses no comercio exterior” 
abordou a internacionalização como estratégia para a retomada do crescimento. Parti-
cipação de 209 inscritos.

 ► Negócios com o Japão: promovido pela Fiep em parceria com a Agência de Cooperação 
Internacional do Japão (JICA), a Agência Paraná de Desenvolvimento (ADP) e a Câmara 
do Comércio e Indústria Brasil-Japão no Paraná, contou com representantes de 13 
empresas japonesas.
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Business Connection Brazil alimentos e bebidas Realizados diversos eventos temáticos que contaram com 1.541 participantes de 
diversos estados brasileiros e de outros países.

Encontro de negócios Webinários Mercados Globais
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No ano, foram realizadas a intermediação e negociação 
dos seguintes projetos em parceria com o Senai:

Em função da parceria com o estado alemão de Baden- 
Württemberg, a representação no Brasil contribuiu 
com a articulação de contatos e negócios para os dois 
países envolvendo:

 ► Com o intuito de apoiar as empresas em questões rela-
cionadas aos temas de internacionalização e comércio 
exterior, temos uma gama de soluções que contribuem 
com a preparação ou viabilização dos negócios internacio-
nais. A Certificação De Origem é o carro chefe. No ano de 
2020, foram emitidos 50.293 certificados, superando em 
poucos meses o volume de emissões que tiveram impacto 
no período da pandemia, ocupando a primeira posição 
como emissor de CO da Rede CIN no Brasil.

 ► As capacitações trazem temas de comércio exterior com 
o objetivo de apoiar a internacionalização de empresas 
tiveram que se adaptar ao novo modelo virtual. No ano, 
foram realizadas 7 capacitações com um total de 136 
participantes. E as soluções de Inteligência Comercial, com 
um total de 97 estudos de mercado para 7 sindicatos (Sin-
dibebidas, Sindical, Sindimadeira Irati, Sindimetal Sudoeste 
e Maringá, Sindivest e Sindicosmético), realizados com o 
objetivo de apoiar decisões estratégicas das empresas 
em relação à sua internacionalização, bem como sobre 
exportação de seus produtos. Foram abordados temas 
referentes à indicação de clientes no exterior, estudo de 
mercados internacionais e fluxo comercial entre países.

 ► Escola Nikken: a parceria com a escola japonesa (homo-
logada pelo MEC para brasileiros residentes no Japão em 
educação básica) prevê a oferta de cursos profissionali-
zantes com a metodologia Senai de Educação Profissional 
para contribuir com a formação de mão de obra brasileira 
para a indústria japonesa.

 ► Tutoriais de boas práticas em educação e gestão para países 
de língua portuguesa, inglesa e francesa na África: trabalho 
pioneiro do Sistema Fiep na prestação de serviço inter-
nacional para a criação de conteúdo on-line e gravações 
de áudio e vídeo em língua estrangeira (inglês e francês).

 ► Programa de centros de carreira e gestão em Moçambi-
que – África: submissão do projeto ao edital USAID para 
consultoria a estabelecimentos de Formação Profissional 
e de Educação Superior (em parceria com o IEL) para a 
criação e implementação de cursos de curta duração e de 
alto valor agregado, a ser realizado pelas Faculdades da 
Indústria, a partir de diagnóstico e realização de oficinas 
práticas de acordo com a necessidade do mercado local. 
A aprovação do projeto resultará em um aporte financeiro 
para o Senai.

 ► Organização de um programa de visitas em Stuttgart e 
região, com foco nos temas energia solar e biogás, para 
a Fundação Araucária e parceiros.

 ► Cooperação com Senai Nacional na indicação de especialista 
alemão para abordar o tema “Perfil do Docentena Educação 
Profissional no Mundo”, na V Jornada Pedagógica Senai, 
que foi realizada em janeiro de 2021.

 ► Indicação de palestrante e apoio ao Webinar ABREN e 
Fiep, realizado em 03 e 04 de dezembro de 2020. O Prof. 
Dr. Uwe Menzel (Universidade de Stuttgart) abordou o 
tema: “Novas perspectivas para o tratamento de efluentes 
– projetos com a Alemanha”.

 ► Busca de parceiros de negócios para empresas paranaenses 
e alemãs.

Serviços para 
Internacionalização

Cooperação 
Internacional

Rede de Atuação 
Internacional
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MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM  

A Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Paraná (CAMFIEP) foi 
criada em 2005 com a missão de administrar processos arbitrais e de mediação de maneira 
eficiente, ética e confidencial. Atendendo à Lei Brasileira de Arbitragem e seu Regulamento 
Interno, oferece meios alternativos de resolução de disputas, produzindo um impacto positivo 
na sociedade. Seus serviços estão disponíveis para a sociedade em geral, independentemente 
da natureza das atividades dos envolvidos e em todo o território estadual, pois conta com 
a representatividade e a estrutura da Fiep, e disponível, também, para a administração da 
solução de litígios no Brasil e no exterior. A seguir as principais ações realizadas no ano:  
 
Lançamento do evento WWA-LATAM 

O Women Way in Arbitration-LATAM foi organizado pela CAM FIESP-CIESP em conjunto e com 
o apoio nível diamante da CAMFIEP com o objetivo de sediar e apoiar eventos envolvendo o 
mercado das demandas arbitrais e de mediação, levando em conta princípios de importância 
social, como a igualdade de gênero e representação feminina. O evento foi realizado em março 
de 2020, São Paulo/SP, na sede da FIESP, e contou com 150 participantes. 

Prêmio CAMFIEP de Arbitragem no Paraná

Com o propósito de fomentar a capacitação de estudantes e a formação de profissionais de 
referência na área de arbitragem, o prêmio destina-se à universidade paranaense com melhor 
colocação na competição preparatória realizada em Curitiba para o Willem C. Vis Moot (Viena – 
Áustria). A competição mundial em Viena conta, todo ano, com uma média de 360 universidades. 
O evento em Curitiba, que serviu como etapa preparatória, contou com 86 equipes brasileiras e 
estrangeiras.
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ASSESSORIA ECONÔMICA E DE FOMENTO

600 ações 
econômicas

ANÁLISES E ESTUDOS ECONÔMICOS PARA SINDICATOS/GERÊNCIA
DE RELAÇÕES SINDICAIS

ANÁLISES ECONÔMICAS ESPECÍFICAS PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

BOLETINS DE ACOMPANHAMENTO DO INPC

ANÁLISES DE INDICADORES ECONÔMICOS  (PRODUÇÃO INDUSTRIAL, 
COMÉRCIO EXTERIOR, EMPREGO E ÍNDICE DE CONFIANÇA)

ENTREVISTAS ECONÔMICAS

ASSESSORIAS ECONÔMICAS INTERNAS 

ASSESSORIAS EM ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO (CONCITIBA, GRUPOS 
TRIBUTÁRIOS, BANCO CENTRAL, GOVERNO DO ESTADO, MUNICÍPIOS ETC.)

RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA MENSAL CNI

REPORTAGENS VEICULADAS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

EM MÍDIA ESPONTÂNEA PARA A FIEP 

200

60
50
48

160

50
20

12

687

203-1

Acesso ao crédito
O foco de atuação do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) do Sistema Fiep no 

ano foi apoiar o industrial paranaense na obtenção de recursos para reduzir 

os impactos da crise ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. Entre 

as ações, destacam-se 324 atendimentos empresariais realizados pela equipe, 

desenvolvimento e divulgação de 10 informativos de crédito, elaboração 

de uma cartilha de crédito com linhas emergenciais, realização de 4 eventos 

de crédito em formato on-line com a participação dos principais bancos de 

desenvolvimento (BNDES, FINEP, BRDE e Fomento PR) e a emissão de 70 

Declarações de Exclusividade em âmbito estadual e nacional.

Links

Acesse: Cartilha de crédito Acesse: Informativos de crédito

Visando subsidiar o setor industrial com dados, informações e suporte técnico especializado 

em economia, fomento e desenvolvimento, o Observatório Sistema Fiep realizou uma série 

de iniciativas no ano, além de todo o suporte prestado para enfrentamento da Covid-19. 

Sondagem Industrial 2020-2021
A 25ª edição da publicação foi lançada em formato digital. Aproximadamente, 

13 mil empresários do Paraná foram contatados na pesquisa. O projeto abordou 

diversos temas ligados à indústria, dos quais foram extraídas percepções dos 

empresários industriais sobre os resultados dos seus negócios em 2020 e suas 

expectativas para o ano de 2021. 

Link para a publicação

https://agenciafiep.com.br/wp-content/uploads/2020/04/CARTILHA-LINHAS-DE-CREDITOS-EMERGENCIAIS.pdf
http://webp.fiepr.org.br:8080/webp/tools/pagingInterceptor.jsp?componentPid=37683&pageNumber=1”
https://share.hsforms.com/1LAGoHd_NTQqWEOx0lp8aQA3de1a
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Educação Básica 

12.242 
matrículas

Educação Continuada 

13.840 
matrículas

EJA 

10.593 
matrículas

Gratuidade 

13.055 
matrículas

Nota: 
1 Contemplado em matrículas totais

1

SESI
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EDUCAÇÃO BÁSICA E 
CONTINUADA

Educação Básica 

12.242 
matrículas

Educação Continuada 

13.840 
matrículas

EJA 

10.593 
matrículas

Gratuidade 

13.055 
matrículas

Nota: 
1 Contemplado em matrículas totais

1

Tendo a educação como um dos principais pilares de 

transformação da sociedade, mantemos uma forte 

atuação na formação de qualidade em Educação Básica 

para crianças, jovens e adultos, para a sociedade, 

trabalhadores da indústria e seus dependentes. 

Lançamento Colégio Sesi da Indústria 

O Colégio Sesi se transformou em Colégio Sesi da 

Indústria. Serão 32 unidades iniciando com um 

novo formato para que a formação dos estudantes 

seja ainda mais aderente às necessidades da 

indústria. O aprendizado continuará acontecendo 

por meio da inovadora metodologia das Oficinas 

de Aprendizagem. Além disso, os alunos terão 

acesso a palestras e exposições culturais sobre a 

indústria, encontro de carreiras com industriários 

e módulos de aprendizado sobre o trabalho e, 

ainda, a possibilidade de fazer cursos do Senai 

para complementar a formação. O evento de 

lançamento, realizado em 17 de dezembro, 

alcançou mais de 4 mil visualizações na plataforma 

YouTube e foi mediado pelo apresentador Serginho 

Groismann que discorreu, juntamente com diversos 

convidados, sobre todas as novidades.

203-2

Nota

1. Contemplado em matrículas totais.
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Implantação do Ensino Fundamental - Anos Iniciais Bilíngue 

Em 2020, foi implantado no Colégio Sesi Portão uma nova etapa da Educação Básica: 

o Ensino Fundamental - Anos Iniciais, no formato bilíngue. Atendendo alunos do 1º 

ao 5º ano do Ensino Fundamental com aulas de inglês e de outras disciplinas no 

idioma, visando o aprendizado constante e melhor aprendizado da língua.

“FIciencias” – Feira de Inovação das Ciências e Engenharias 

Devido às restrições causadas pela pandemia de Covid-19, a 9ª edição da FIciencias 

ocorreu em formato virtual. O Colégio Sesi Internacional de Foz do Iguaçu 

conquistou o 2º lugar geral com o projeto “Palavras para quem não vê”, com a criação 

de uma impressora de textos em braile, feita com peças de Lego Mindstorm EV3. 

Outros projetos do Colégio Sesi destacaram-se obtendo o 1º lugar nas categorias 

de Engenharia, Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas. Também foram 

premiados cinco projetos nas áreas técnicas.

Torneio Nacional de Robótica

O Sesi participou do Torneio Nacional de Robótica, realizado em São Paulo/SP, no 

pavilhão da Bienal, de 6 a 8 de março de 2020. A novidade foi a participação do Estado 

em duas novas modalidades: FTC (First Tech Challenge) e F1 in Schools, além da FLL (First 

Lego League). O Paraná foi representado por 5 equipes na modalidade FLL, 4 equipes 

na FTC e 3 equipes na F1 in Schools. Na modalidade FLL participaram 100 equipes e as 

duas equipes do Colégio Sesi CIC ficaram na suplência para o Mundial (na classificação 

geral), e uma delas ainda ganhou o prêmio de 3º lugar em Solução Inovadora. Na 

modalidade FTC, participaram 32 equipes, sendo 4 do Paraná. A equipe do Colégio 

Sesi de Dois Vizinhos recebeu o prêmio de 2º lugar na Aliança Finalista, superando 

equipes veteranas que ficaram em 3º lugar na categoria. Na modalidade F1 in Schools 

participaram 29 equipes, sendo 3 representantes do Paraná. A equipe de Foz do Iguaçu 

ficou na 16ª posição da classificação geral e na categoria Design, o projeto do carrinho 

construído com peças Lego foi destaque, ficando na 4ª colocação geral. Participaram 

do evento aproximadamente 1.800 estudantes competindo em todas as modalidades 

e milhares de visitantes, entre empresários, representantes de instituições públicas, 

alunos de escolas públicas e particulares e comunidade em geral.
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Microsoft Showcase School e MIE Expert

Desde 2015, a rede de Colégios Sesi Internacionais se mantém na vanguarda do uso 

de tecnologia para fins educacionais. Em 2020, o uso das tecnologias da Microsoft 

se tornou ainda mais indispensável para as atividades educacionais dos Colégios 

Sesi Internacional. Todas as unidades renovaram o título de Microsoft Showcase 

School e se mantiveram entre as seletas escolas do Brasil que receberam o selo em 

reconhecimento a metodologia diferenciada com o uso das ferramentas da Microsoft 

no processo de aprendizagem. Nossos professores também são motivo de destaque, 

conseguimos atingir a marca de 100% de professores certificados como Microsoft 

Innovative Educator Expert – MIE Expert.

Selo Sesi Indústria Parceira da Educação - EJA com Qualificação 
Profissional

O edital do Selo Sesi Indústria Parceira da Educação foi criado com o objetivo de 

reconhecer as boas práticas para o alcance do ODS 4 – Educação de Qualidade e 

incentivar o acesso à educação, oportunizando aos colaboradores o término dos 

estudos na Educação de Jovens e Adultos (EJA), além do ingresso em um curso de 

qualificação profissional. Em 2020, tivemos a participação de 34 indústrias, com a 

efetivação de 1.208 matrículas na EJA, contribuindo para entrega da gratuidade 

do Sesi e Senai, por meio das matrículas no Curso de Qualificação em Auxiliar 

Administrativo e fortalecendo o relacionamento com a indústria.
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SEGURANÇA E SAÚDE

As soluções voltadas à Segurança e Saúde para a Indústria compreendem serviços em saúde 

ocupacional, promoção da saúde e segurança do trabalho. Sua execução é baseada na gestão 

de programas legais, assessorias e consultorias às indústrias paranaenses com soluções que 

visam assegurar o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e dos seus 

dependentes, bem como transformar o ambiente de trabalho em um local mais saudável e 

seguro. Essas ações são planejadas de forma integrada, contemplando os aspectos relacionados 

às pessoas, espaços de trabalho, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. O cenário 

de 2020, com o decreto de pandemia, trouxe desafios para a manutenção das atividades 

industriais, mas também trouxe a oportunidade de desenvolvimento de novos serviços e 

atendimento às necessidades mais emergenciais. Conheça as ações para a promoção da saúde 

dos trabalhadores da indústria paranaense e para a melhoria das condições de trabalho que 

realizamos.

Em 2020, realizamos diversos eventos e treinamentos para sindicatos por meio do Programa 

de Gerenciamento de Riscos (PGR)/Gerenciamentos de Riscos Ocupacionais (GRO). Também 

participamos de lives com o TRT e Apamt abordando temas como Ergonomia, Trabalho Seguro 

e alterações nas normas regulamentadoras, entre outros.

Links

Acesse: Trabalho Seguro 2020Acesse: Palestra Virtual sobre PGRAcesse: Palestra Virtual sobre PGR

Consultoria em SSI

10.537 horas

Programas de SST

206.961 pessoas 
bene�ciadas em contrato  

Auxílio Diagnóstico

476.470 
exames realizados

Vacina

212.500

Cartão Sesi Viva+ 

35.179 usuários

Consulta clínica 
ocupacional

136.899
Odontologia

40.654
procedimentos

1

1 Programas de PCMSO e PPRA

203-2

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8E1tjhUfUKg | https://www.youtube.com/watch?v=K8RaFuZkjHA
https://www.sindimetal.com.br/noticias/sindimetal-pr-realiza-palestra-virtual-sobre-sobre-pgr/
https://www.sindimetal.com.br/noticias/sindimetal-pr-realiza-palestra-virtual-sobre-sobre-pgr/
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Odontologia Sesi Paraná

O beneficio e ofertado aos trabalhadores das industrias 

e seus dependentes, garantindo um atendimento 

odontológico de qualidade, com foco na prevenção 

e orientação da saúde bucal. Em 2020, trabalhadores 

e dependentes de aproximadamente 566 empresas 

- clientes buscaram atendimento odontológico, 

totalizando 5.951 pessoas atendidas e a realização 

de 40.654 procedimentos. Além da prevenção, 

foram realizados tratamentos funcionais e estéticos, 

garantindo uma maior satisfação dos clientes atendidos.

Campanha de vacinação contra a gripe 2020

A campanha de vacinação contra a gripe atende os trabalhadores da indústria e seus familiares com o objetivo de 

promover a saúde por meio da prevenção de doenças imunopreveníveis. Em 2020, atendemos 186.202 trabalhadores 

e dependentes de 2.257 empresas, em 2.859 pontos de aplicação.

Programas de saúde e segurança no trabalho

Para auxiliar as empresas no desenvolvimento de seus trabalhadores e contribuir para o cumprimento das exigências 

legais, tornar ambientes de trabalho mais saudáveis, seguros e produtivos, transformando a realidade das empresas 

e a vida de muitas pessoas, o Sesi oferece às indústrias diversos programas, documentos e laudos técnicos. Dentre 

os Programas de SST com obrigatoriedade legal para as indústrias, destacamos o Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO) como um dos produtos estratégicos. Em 2020, atendemos 4.713 empresas e 206.961 

trabalhadores foram beneficiados.
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Saiba +

Guia de seleção de EPIs

Pensando sempre na segurança e saúde do trabalhador, 

bem como na produtividade da indústria, prevenção e 

cuidado com a saúde e o bem-estar dos colaboradores, 

desenvolvemos um Guia de Seleção de EPI. Relevante 

neste momento de pandemia, pois trata da importância 

do uso dos equipamentos de proteção individual e 

ilustra como os EPIs devem ser utilizados, conforme 

sua finalidade de proteção (cabeça, visual, auditiva, 

respiratória, mãos e braços, pernas e pés).

Acesse: Campanha de Vacinação contra a Gripe

https://www.sistemafiep.org.br/segurancaesaude/
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Programa de Qualidade do Atendimento 
de Segurança e Saúde para as Indústrias do 
Paraná

O programa visa garantir a qualidade da prestação de 

serviços aos nossos clientes por meio da medição de 

indicadores, capacitações, visitas de acompanhamento 

e apoio às unidades operacionais. As principais 

atividades são: revisão do Manual do Prestador de 

Serviço SSI, elaboração de procedimentos, instruções de 

trabalho e indicadores de desempenho, atualização de 

documentos de interface com os prestadores, realização 

de visitas técnicas de acompanhamento da prestação 

de serviços e capacitações. As ações desenvolvidas 

no decorrer de 2020 envolveram a  avaliação de 5 

prestadores de SST, visitas a 14 laboratórios, reuniões 

on-line com 12 prestadores de atividades físicas 

e 7 de nutrição e 24 prestadores de serviço em 

odontologia monitorados, além do acompanhamento 

das prestações de serviços realizados pelas unidades 

operacionais do Sesi no estado. 

203-1

Cartão Sesi Viva+ 

O cartão contou com a adesão de aproximadamente 580 empresas no ano, atendendo mais de 35.000 usuários, 

trabalhadores da indústria e seus dependentes. Os benefícios oferecidos pelo cartão abrangem uma variedade de 

produtos e serviços como: odontologia, farmácias, supermercados, livrarias e papelarias, lojas de produtos naturais, 

óticas, serviços de bem-estar e educação prestada pelo Sistema Fiep. Outros benefícios podem ser utilizados por 

meio do Cartão Sesi Viva+ Prêmio, um pré-pago para incentivo aos trabalhadores, e o Cartão Sesi Viva+ Escolar, com 

serviços odontológicos para os alunos do Colégio Sesi do Paraná.

Exames de auxílio diagnóstico

Em 2020, o Sesi prestou o serviço de Auxílio Diagnóstico que consiste em exames complementares às consultas clínicas 

ocupacionais para avaliar e monitorar a saúde dos trabalhadores, visando a promoção e manutenção da saúde. Foram 

relizados 476.470 exames para 140.583 pessoas.

Consultorias em SSI

Com o objetivo de orientar as empresas nas tomadas de decisões relacionadas à segurança e saúde no trabalho, 

tornando a prática parte do negócio, realizamos 10.537 horas de consultorias, com atendimento de 325 empresas e 

1.288 pessoas beneficiadas.

Saiba +

Segurança e Saúde

https://www.sistemafiep.org.br/segurancaesaude/
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Ações institucionais estratégicas
Parceria Sesi e Great Place to Work (GPTW)

Em 2020, um total de 41 indústrias paranaenses foram certificadas e 8 foram premiadas 

em evento realizado em março/2021. Elas se destacaram pela adoção de práticas para 

tornar o ambiente de trabalho mais seguro e saudável. Esse reconhecimento ocorre em 

duas etapas: a certificação do clima organizacional fornecida pelo GPTW e a Certificação 

do Troféu Sesi concedida para todas as indústrias cuja avaliação recebeu nota igual ou 

superior a 70.

Parceria Fiep e APAMT

O Sesi apoiou e participou da XXXV Jornada Paranaense de Saúde Ocupacional, VIII 

Congresso Paranaense de Medicina do Trabalho, III Encontro Ibero-Americano de Saúde 

do Trabalhador e I Simpósio Sul-Brasileiro de Medicina do Trabalho, com o tema: “As 

mudanças no mundo do trabalho: Presente e Futuro”, realizado de 12 a 14 de novembro, 

no formato on-line, o Sesi proferiu a palestra Gestão da Saúde Ocupacional – Tendências 

e Desafios.

Seminário Técnico: os fundamentos e impactos das novas NRs

Para debater os fundamentos e impactos das novas NRs, o Sesi participou de 

um seminário técnico, com a participação de outros especialistas das indústrias, 

promovido pelo SINDUSCON PR, no dia 17 de fevereiro. O evento abordou 

as recentes alterações das NRs, além das perspectivas para normatização em 

Ergonomia. Foram tratadas as novas NR 7 (PCMSO) e NR 9 (PPRA) e também o 

Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). 

Dia Internacional de Prevenção às Lesões por Esforços 
Repetitivos

Em parceria com a Fundacentro, o evento de comemoração abordou temas como 

normatização em ergonomia, prevenção de agravos relacionados ao trabalho, 

gestão e prevenção em SST, apresentação da plataforma Sesi Viva+ para a gestão 

de programas e soluções voltadas à SSI. Também houve um debate sobre a 

Ergonomia 4.0, com a apresentação de um produto desenvolvido por uma startup 

acelerada pelo Sistema Fiep. O evento contou com 119 participantes.

203-1

Saiba +

Trabalho Seguro NRs PGR

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8E1tjhUfUKg
http://www.youtube.com/watch?v=K8RaFuZkjHA
https://www.sindimetal.com.br/noticias/sindimetal-pr-realiza-palestra-virtual-sobre-sobre-pgr/
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CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL

Cultura 
Os programas de Cultura do Sesi oferecem arte e cultura para trabalhadores da indústria, seus familiares e comunidade, 

ampliando os horizontes de sua formação, fortalecendo sua saúde emocional, desenvolvimento intelectual e reflexão crítica 

por meio de uma pluralidade de experiências. Destaque para os Núcleos Criativos com sua metodologia inovadora voltada 

à educação e economia criativa, além dos 9 espaços culturais espalhados pelo estado, a Unidade Móvel de Cultura com foco 

na interiorização das ações que atendeu 550 espectadores nas ações antes da pandemia, e o Centro de Memória, que guarda 

a trajetória da indústria no Paraná. 

Durante 2020, atendemos 990 espectadores, realizamos parcerias estratégicas com mais 49 municípios por meio das 

Secretarias Municipais de Cultura para o desenvolvimento do Circuito Cultural do Sesi, a conclusão da doação de 42 módulos 

da Indústria do Conhecimento para prefeituras e secretarias de educação e focamos o portfólio de produtos em três linhas 

de atuação: projetos Institucionais; ações culturais de difusão no estado e ações culturais na educação.  

203-1; 203-2

 

1.908 
visualizações

+162 
novos inscritos

23.000 
impressões 

754 
espectadores únicos

Links
Website 

SESI Cultura
Website Fiep 

Centro de 
memória

YouTube 
Sesi Cultura

Facebook 
Sesi Cultura

Instagram 
Sesi Cultura

https://www.sesipr.org.br/cultura/
http://www.fiepr.org.br/centrodememoria/
https://www.youtube.com/user/sesicultura
https://pt-br.facebook.com/sesiculturapr
https://www.instagram.com/sesiculturapr/?hl=pt-br
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1.908 
visualizações

+162 
novos inscritos

23.000 
impressões 

754 
espectadores únicos

Canal Sesi Cultura Paraná no Youtube 

Disponibilizamos aos trabalhadores da indústria, Colégios Sesi e ao público 

em geral acesso on-line e gratuito aos conteúdos culturais, artísticos e didáticos 

produzidos pelo Sesi Cultura Paraná. A programação é disponibilizada por meio de 

um canal único no YouTube, por meio de playlists temáticas. Semanalmente, novos 

conteúdos são colocados no canal e são divulgados por meio de nossas mídias 

sociais – Sesi Cultura no Facebook e Instagram. Destacamos os resultados do Canal 

do Sesi Cultura no YouTube com a produção de conteúdo on-line e focamos na 

valoração de mídia como estratégia e o consequente retorno para o Sistema.
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Em parceria com o RH, o Arte por Toda Parte, em 
suas 12 edições em 2020, obtivemos mais de 4.774 
reproduções 3.675 inscritos, e 36 colaboradores 
participantes.

Saiba +

Aplicativo Sesi Cultura:

https://apps.apple.com/br/app/sesi-cultura-paran%C3%A1/id1448364047
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.fiep.passaportecultural&hl=pt
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COOPERAÇÃO SOCIAL

Consultoria em Gestão 
da Sustentabilidade

960 horas

Consultoria em Inovação 
Sesi

288 horas

Cuide-se Mais Saúde 
Mental 

397 horas

Cuide-se Mais 
Prevenção ao Câncer

8.694 exames

203-1; 203-2

O Sesi oferece consultorias e capacitações para a promoção do desenvolvimento 

humano e social que envolvem a gestão socialmente responsável, práticas éticas 

e o crescimento sustentável. Além disso, articula e promove parcerias estratégicas 

com universidades, Poder Público, organizações da sociedade civil e agências da 

ONU, sempre com foco no desenvolvimento da indústria, de seus trabalhadores e da 

sociedade. Conheça as iniciativas e projetos estratégicos promovidos pelo Sesi em 

2020.

Saúde, Diversidade e Qualidade 
de Vida 
Cuide-se + Prevenção do Câncer 

O Programa Cuide-se+ Prevenção do Câncer atua com o objetivo de realizar a 

detecção precoce de Câncer do colo do útero, próstata, mama e pele. Também são 

feitas as orientações necessárias para a prevenção do câncer e a entrega de materiais 

explicativos. Em 2020, foram realizados 8.694 exames, atendendo a 44 empresas, sendo 

7 sindicatos. No total, foram atendidas 6.528 pessoas de 34 cidades do Paraná.  

Consultorias de Gestão em Responsabilidade Social Corporativa 

Com o objetivo de assessorar organizações na gestão de práticas socialmente 

responsáveis e sustentáveis, as consultorias atuam na gestão do investimento social 

privado, gestão da diversidade, gestão e projetos para a sustentabilidade e pesquisas 

sociais. Em 2020, foram atendidas 13 empresas, representando 1.645 horas de 

consultoria e 3.995 pessoas beneficiadas em contrato.
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Debates e diálogos
Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial

O CPCE visa promover o desenvolvimento sustentável por meio dos eixos estratégicos 

e manteve sua atuação em 2020 no formato on-line, realizando diversas ações com 

o intuito de contribuir com o ecossistema da indústria, na relação com suas partes 

interessadas e com o progresso socioeconômico do Paraná. Ao longo do ano, foram 

realizadas as seguintes ações: Ciclo Webinar CPCE, Covid-19, Conexão Sustentável 

CPCE, Programa de Mentoria 2020/2021, CPCEJR, XXIII Edição do Reatiba e XXIV 

Reunião do Conselho Superior.

Programa Agenda 2030 

A Rede Global CIFAL e o Sistema Fiep têm adotado a Agenda 2030 como uma de 

suas diretrizes de atuação, visando contribuir para a geração de valor sustentável 

nas cidades, comunidades e setor produtivo. Realizamos 10 projetos e 16 ações em 

diversos temas relacionados ao desenvolvimento sustentável, com a formação de 616 

pessoas e 751 pessoas impactadas. O programa contou com parcerias estratégicas 

relevantes, como a Universidade Federal do Paraná, Universidade de São Paulo, 

Universidade Positivo, Bosch, Prefeitura de Curitiba, Associação Brasileira de Árbitros 

de Atletismo, Rotary Paraná e Associação de Direito e Economia do Paraná.  

Rede Paranaense de Compliance 

Tem como propósito estimular a troca de experiências e informações relacionadas 

com integridade e compliance entre as empresas, contribuindo para o avanço dessas 

práticas nos negócios no estado do Paraná. Em 2020, os encontros realizados tiveram 

a participação de 315 pessoas, representantes de mais de 130 empresas do Paraná, 

São Paulo e Rio Grande do Sul. Como principal resultado, destacamos o fortalecimento 

do compromisso do Sistema Fiep com a transparência e a integridade, além do seu 

papel como articulador do setor industrial. 

Hub de Universidades Corporativas 

Uma iniciativa do Sistema Fiep em parceria com a Copel, com o objetivo de criar e 

mobilizar uma rede de universidades corporativas no Paraná e desenvolver, de forma 

colaborativa, soluções para problemas comuns das universidades corporativas, 

alinhada aos Princípios para a Educação Responsável (PRME). Em 2020, foram 

realizados 4 encontros da rede que é formada por indústrias como: Copel, Sanepar, 

Electrolux, Rumo, Celesc, Risotolândia, além do Grupo Marista, Grupo Orthos e o 

Condor. Nos encontros apresentamos algumas estratégias do Sistema Fiep nas áreas 

de Inovação e Educação a Distância.
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Links

Acesse: Hub de Universidades Corporativa

https://agenciafiep.com.br/2019/12/04/sistema-fiep-promove-encontro-do-hub-de-universidades-corporativas/
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ODS

Congresso Sesi ODS 

O 5º Congresso Sesi ODS, destinado à troca 

de experiências e reconhecimento de todas as 

organizações que atuam em prol dos ODS no Paraná, 

foi realizado pela primeira vez no formato 100% on-

line. Contou com 9 horas de transmissão de conteúdo 

relacionado aos ODS, além de 1.900 visualizações e 

gerou mais de R$ 290 mil em mídia espontânea. Na 

ocasião ocorreu o lançamento do HUB ODS Paraná, uma 

iniciativa da Rede Brasil do Pacto Global em parceria 

com o Sistema Fiep, que tem por objetivo aumentar a 

atuação regional do Pacto Global e o engajamento de 

empresas e organizações para o alcance dos ODS. O 

lançamento contou com a participação dos diretores 

das indústrias Apetit, Bratac e Votorantim Cimentos, 

além da presença do presidente do Conselho de 

Administração da Rede Brasil do Pacto Global, Rodolfo 

Sirol, e do Diretor Executivo, Carlo Pereira. 

Selo Sesi ODS 

A 5ª Edição do Selo Sesi ODS teve por objetivo incentivar 

e reconhecer iniciativas de combate à Covid-19 no 

Paraná, por meio de projetos relacionados à prevenção 

e ações pós-pandemia de indústrias, empresas, 

instituições públicas, de ensino e organizações da 

sociedade civil, fortalecendo o relacionamento com 

as indústrias e demais setores da sociedade. Em 

2020, recebemos 230 inscrições de 52 municípios 

paranaenses. Foram 67 inscrições de indústrias, 41 

de empresas, 27 de instituições de ensino, 76 de 

organizações da sociedade civil e 19 do Poder Público.

2ª Missão OCDE Paraná 

O Governo do Estado do Paraná assinou um termo de 

cooperação com a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) com o objetivo 

de viabilizar a 2ª Missão OCDE Paraná para apresentar 

o que o estado tem realizado para o alcance dos ODS, o 

Sistema Fiep foi convidado a contribuir demonstrando 

as ações relacionadas aos ODS, como Portal ODS e Selo 

Sesi ODS.

203-1



SISTEMA FIEP 83

Formação e Desenvolvimento Humano para a vida

Curso Formação em Educação Humanitária 
em Valores (UFPR) 

A estruturação e oferta de curso sobre Educação 

Humanitária em Valores foi realizada por meio de 

parceria entre a Prefeitura Municipal de Campo Magro, 

a Universidade Federal do Paraná e o CIFAL Curitiba, 

com o apoio do Núcleo da Paz da Secretaria da Saúde 

do Paraná. Ofertado para 80 professores da rede pública 

municipal de ensino, buscou promover a troca de 

conhecimentos entre os educadores em consonância 

com os ODS.  

Centro de Esporte e Educação Paraná

O projeto Centro de Esporte e Educação Paraná tem a 

missão de preparar novas gerações para a sociedade 

e mercado de trabalho, a partir de uma educação 

transformadora, comprometida com a formação ética 

e humana. A iniciativa é uma realização do Sesi em 

parceria com a Petrobras, que beneficia crianças de 

Araucária e São Mateus do Sul, por meio de atividades 

lúdicas, educativas, esportivas e culturais. No formato 

on-line, o projeto atendeu mais de 182 crianças do 4º e 

5º ano das escolas municipais da região consideradas 

em situação de vulnerabilidade por meio de reforço 

escolar, musicalização, rodas de conversa e oficina de 

esporte, atingindo 28 comunidades e 211 participantes 

indiretos por meio de voluntariados e ações de 

sociabilização.

Programa Educação na Ciência 

Por meio do CIFAL Curitiba, o programa promove 

iniciativas de valorização das carreiras STEAM (Ciência, 

Tecnologia, Engenharias, Artes e Matemática), 

apresentando aos jovens as possibilidades de 

transformação do Brasil e do mundo por meio da 

ciência e da indústria. Foram realizados 3 projetos: 

Concurso de Vídeos Mulheres na Ciência; Palestras 

Mulheres STEAM; Webinar Conversa com o futuro: 

STEAM – Transformações dentro e fora da escola. Em 

2020, o programa contou com o envolvimento direto 

de 1.296 estudantes e outras 2.148 pessoas impactadas.  

III Prêmio Sesi Indústria com a Escola 

A iniciativa tem a finalidade de reconhecer e incentivar 

o avanço no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) e a redução no percentual de abandono 

escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Foram 

premiados o município de Janiópolis, com melhor 

desempenho e sua Escola Municipal Teodolino S. 

Franco, pela melhor evolução do IDEB, além da Escola 

Municipal Jayme Canet, de Paranavaí, com o melhor 

resultado do estado. A ação reforça o compromisso 

institucional relacionado à educação e aos ODS.
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Links

Acesse: Projeto CEEPR Acesse: Projeto Centro 
de Esporte e Educação 

SESI

Acesse: Centro Esporte 
Educação Sistema Fiep

Acesse: Centro de 
Esporte e Educação SESI

https://www.facebook.com/projetoceepr
https://www.youtube.com/watch?v=ChC5PCbQQK0 
ttps://www.sistemafiep.org.br/centroesporteeducacao/
https://www.youtube.com/watch?v=Pb_Z1VZlXcY
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Projetos sociais e parcerias 

Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento 

pessoal e social de crianças e adolescentes, 

desenvolvemos projetos em parceria com organizações 

da sociedade civil, que beneficiaram 505 crianças e 

adolescentes. As atividades educativas e culturais foram 

realizadas no contraturno escolar, de forma remota.

PRAVIDA – Programa de Acolhimento 
e Valorização da Vida  

O PRAVIDA busca proporcionar, de forma preventiva 

e interventora, mecanismos que reforcem fatores de 

proteção em saúde mental nas instituições de ensino 

do Sistema Fiep.  A metodologia agrega capacitação 

da rede interna, aliada à rede de atendimento e 

apoio de cada município, para acolher os estudantes 

expostos a fatores de risco que venham comprometer 

a saúde mental e causar desequilíbrio nas relações 

intrapessoais e interpessoais. Em 2020, foram realizados 

43 acolhimentos.

Empreendedorismo juvenil 

Há 15 anos, a parceria com a Junior Achievement 

Paraná leva o empreendedorismo para jovens de todo 

o estado. Em 2020, foram atendidos 2.088 alunos em 

metodologias on-line. Mais que beneficiar alunos das 

redes pública e privada do Paraná, o objetivo da parceria 

é, ainda na escola, despertar o espírito empreendedor 

nos jovens, estimular o desenvolvimento pessoal, 

proporcionar uma visão clara sobre o mundo dos 

negócios e facilitar o acesso ao mercado de trabalho. 

Programa ViraVida PR  

O programa trabalha com a formação profissional 

aliada à educação continuada, incentivo à elevação 

da escolaridade, atendimento psicossocial, incluindo 

noções de autogestão e preparação para o ingresso 

no mundo do trabalho. Em 2020, com o apoio dos 

parceiros do programa, foram ofertadas 73 vagas para 

os jovens.

TransformAção: Formação Social de 
Jovens Protagonistas para o Mundo do 
Trabalho 

Pelo quarto ano consecutivo, em parceria com o 

Instituto Robert Bosch, 25 jovens de escolas públicas, 

de 14 a 16 anos, das comunidades da Cidade Industrial 

de Curitiba participaram do Programa TransformAção. 

O objetivo é estimular a descoberta e o fortalecimento 

dos potenciais dos jovens, criando oportunidades e 

condições para que cada um seja capaz de desenvolver 

os atributos necessários a seu crescimento pessoal, 

profissional e como cidadão. Em 2020, os encontros 

foram realizados no formato on-line. 
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
TECNOLÓGICA

Nossas iniciativas visam impactar a produtividade 

da indústria, gerando mais competitividade 

e, consequentemente, o desenvolvimento e a 

sustentabilidade. As metodologias dinâmicas e 

inovadoras utilizadas em nossas instituições de ensino 

são estruturadas para impulsionar o desenvolvimento 

de jovens e adultos. Ao aliar a teoria e a prática, 

viabilizamos a formação e qualificação profissional 

de pessoas com a construção de competências para 

enfrentar os desafios do mundo do trabalho, com foco 

no contexto industrial.

Senai

82.676 
matrículas totais

Gratuidade

25.307

EAD 

8.341
matrículas 

Ensino Pro�ssionalizante

80.519 
matrículas

Mundo Senai

 11.141 
visualizações

Educação Executiva e
 Ensino Superior

 2.157 matrículas

Nota: 
1Compreende a gratuidade regimental do Senai
2 Já contemplada nas matrículas totais

2

2

2
21

Nota

1. Compreende a gratuidade regimental do Senai. 
2. Já contemplada nas matrículas totais.
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Contexto 

Em 2020, o portfólio de cursos técnicos semipresenciais 

passou a contar com 18 títulos. Dois cursos novos de 

Técnico em Administração e Técnico em Qualidade 

passaram a ser ofertados exclusivamente na 

modalidade semipresencial. Outra novidade foram os 

cursos de Técnico em Celulose e Papel e Técnico em 

Mineração, que eram demandas reprimidas e passaram 

a ser atendidas com as novas ofertas. A pandemia 

impulsionou o ensino híbrido com o uso de ferramentas 

como o Teams, amplamente utilizada em aulas remotas. 

Também foram implementadas plataformas para cursos 

100% EaD, tanto com a customização para atendimento 

a empresas, quanto com cursos para a comunidade em 

geral, tendo como foco principal a oferta de cursos 

curtos de aperfeiçoamento profissional. A seguir os 

principais números e ações do ano. 

Mundo Senai 2020 

Em novembro de 2020, foi realizada a 12ª Edição do 

Mundo Senai em formato digital que, além de preservar 

a segurança para todos os envolvidos, propiciou novos 

canais e formatos de relacionamento e ampliação da 

capilaridade. O evento abordou as tendências de profissões 

e oportunidades no mercado de trabalho no setor 

industrial, apresentando uma programação diversificada, 

que incluiu 110 palestras, workshops e bate-papos sobre 

diversos assuntos e contou com a participação das 39 

unidades do Senai, alcançando 11.141 visualizações do 

site. Os participantes puderam conferir demonstrações 
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de alunos e técnicos de ensino sobre cursos, inovação 

e possibilidades de desenvolvimento profissional 

na indústria em diversas ocupações. Participaram 

de minicursos que apresentaram as metodologias, 

qualidade, tecnologias e portfólio do Senai. Em parceria 

com o IEL, tiveram palestras sobre o mercado de trabalho, 

o Sesi ofereceu workshops sobre Robótica, e a Fiep realizou 

rodadas de conversas com representantes dos sindicatos 

e o diretor regional do Senai, Sr. José Antônio Fares, sobre 

a importância da formação de qualidade no cenário de 

crise econômica, consolidando a ampla gama de projetos 

e produtos ofertados pelo Sistema Fiep.

Mundo SENAI
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Seletiva World Skills 2020 

A World Skills Competition, realizada a cada dois anos, 

reúne os melhores alunos de mais de 60 países em 

provas de conhecimento e habilidade correspondentes 

às profissões técnicas da indústria e do setor de serviços. 

Em 2020, devido à pandemia, não foi possível realizar 

todas as seletivas nacionais para o próximo torneio 

mundial que ocorrerá em Xangai, China. Contudo,  das 

seis seletivas que o Senai Paraná participou, em quatro 

delas estivemos no pódio com duas medalhas de ouro, 

uma de prata e uma de bronze, nas modalidades de 

arte digital para jogos 3D e modelagem de protótipos. 

Em 2021, as demais 23 modalidades irão se preparar 

para concorrer à vaga ao mundial, com alunos 

representantes de 11 unidades do Senai no Paraná.

Desafio Microsoft - Inteligência Artificial 
(IA)

Com o objetivo de preparar os jovens brasileiros para 

os empregos do futuro, o Senai DN e a Microsoft Brasil 

uniram esforços para levar às salas de aula os desafios 

que fazem parte do dia a dia da indústria e empresas, e 

fazer com que os alunos combinem suas competências 

técnicas e comportamentais para desenvolver soluções 

baseadas em Inteligência Artificial usando os recursos 

do Microsoft Azure e atendendo às demandas da 

indústria brasileira cadastradas na Plataforma Saga 

Senai de Inovação (http://plataforma.gpinovacao.senai.

br/plataforma/demandas-da-industria). Participaram 

da edição alunos do Ensino Médio, Técnico, Graduação 

e Pós-Graduação. A equipe do Senai Londrina foi a 

vencedora do desafio. 

Residência HUB 

A missão do Hub de Inteligência Artificial é promover 

a adoção das tecnologias de inteligência artificial 

pelo setor industrial com o objetivo de aumentar a 

competitividade das empresas. A unidade está ligada ao 

Instituto Senai de Tecnologia (IST) e oferece diferentes 

programas para promover provas de conceito (POC) 

em IA junto a empresa de diferentes perfis e níveis 

de maturidade. A residência em IA visa a formação de 

capital humano apto a desenvolver e aplicar projetos 

em empresas parceiras.

Programa O Futuro Profissional do Jovem 

Para atender às necessidades das indústrias 

paranaenses, com formação para futuros profissionais, 

o Senai lançou um curso de preparação para o mercado 

de trabalho, gratuito e 100% on-line. Voltado para 

adolescentes e jovens de 14 a 23 anos que buscam um 

espaço no mercado de trabalho, o programa “O Futuro 

Profissional do Jovem” tem o objetivo de oferecer 

conhecimentos básicos necessários para uma futura 

formação profissional, com uma carga horária de 160 

horas, distribuídas ao longo de 40 dias (sendo 4 horas 

por dia).  Em 2020, o programa teve 892 matriculados.   

Edital de Boas Práticas – DN

O Senai no Paraná, por meio do DN, publicou o Edital 

de Boas Práticas das Escolas Senai com o intuito de 

potencializar a difusão de experiências, disseminação 

e compartilhamento de novas soluções desenvolvidas 

internamente, buscando a melhoria dos resultados 

nacionais para uma contribuição ainda mais efetiva para 

o futuro do trabalho. Publicado em setembro de 2020, 

o Estado submeteu 13 boas práticas, de 8 unidades, e 

todas foram acatadas e validadas pelo Senai Nacional, 

destacando-se nacionalmente pelo volume de ações e 

unidades.
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Links

Acesse: Worls Skills

https://www.senaipr.org.br/worldskills/senai-no-parana-conquista-segundo-ouro-na-etapa-nacional-da-worldskills-1-35456-451125.shtml
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

Consultoria em STI

257.496 
horas

Metrologia

145.588
ensaios

Metrologia 

29.993 
laudos/relatórios

Inovar é desenvolver e implementar novas soluções que geram impacto para a sociedade e para a competitividade das 

empresas. Nesse sentido, por meio dos Institutos de Tecnologia e Inovação, o Senai apoia as indústrias paranaenses 

para serem mais inovadoras, sustentáveis e produtivas. Por meio dos 7 Institutos Senai de Tecnologia, os 2 de Inovação, 

do Hub de Inteligência Artificial e das Aceleradoras Sistema Fiep, prestamos consultorias em inovação e soluções 

tecnológicas para as indústrias. E em parceria com o IEL e do Centro de Inovação Sesi Longevidade e Produtividade do 

Sesi, fortalecemos a cultura de inovação ao reunir competências variadas para atender às necessidades e promover o 

desenvolvimento sustentável da indústria e sociedade em todos os seus aspectos, desde a gestão da inovação até o 

desenvolvimento tecnológico e dos capitais intelectual e humano. 

Nosso papel é prover soluções e ferramentas para a criação ou reestruturação dos modelos de negócios industriais 

e empresariais, aprimorando seus processos e produtos, apoiando na construção de sistemas inteligentes e na 

promoção da competitividade e desenvolvimento, dentro e fora do país. Por meio de consultorias, de pesquisa e 

desenvolvimento e inovação, e de serviços e projetos de pesquisa, que contam com o suporte de uma ampla estrutura 

de laboratórios, oferecemos soluções para o controle da qualidade e gestão ambiental, digitalização e automação de 

processos administrativos e industriais, eficiência energética, aumento da produtividade, desenvolvimento de novos 

produtos, melhoria do ambiente de trabalho, entre outras. Conheça as principais ações realizadas no ano.
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Rocket Startup
O Rocket Startup é um reality show de inovação e 

empreendedorismo da RPC, que já conta com duas 

edições e tem como público-alvo empresas de todo 

o Paraná que são movidas por novas ideias, soluções 

e tecnologia. Em 2020, três startups aceleradas pelo 

Sistema Fiep - Edukamaker, Phuel e Exy Innovation 

Company - foram selecionadas para competir na 

segunda edição nas categorias: Sociedade, Cidades 

Inteligentes e Negócios. A Statup Phuel foi a vencedora 

na categoria cidades inteligentes e se classificou para a 

grande final.

Programa de 
Residência em BIM 
(Building Information 
Modeling)
Para oferecer novas soluções à indústria da construção 

civil no Paraná e capacitar profissionais das áreas de 

arquitetura, engenharia e construção civil, o Senai 

lançou o programa de Residência em BIM (Building 

Information Modeling). A tecnologia tem sido cada 

vez mais utilizada no Brasil, sendo uma grande aliada 

na elaboração de projetos para construção civil por 

oferecer uma simulação do ambiente construído, 

aliada à simulação de custo, cronograma de execução, 

entre outras possibilidades. O programa terá duração 

de 8 a 24 meses, período no qual os oito residentes 

selecionados serão capacitados para auxiliar o processo 

de implantação BIM em oito empresas parceiras. Os 

participantes terão bolsa de estudos mensal e, ao final 

do curso, receberão certificado de especialização pelas 

Faculdades da Indústria.  

Gestão de Dados para 
Mobilidade Elétrica
A Copel elaborou, em parceria com o Senai e a 

empresa Motiva Mobilidade, um projeto de pesquisa 

e desenvolvimento para criar um sistema de gestão 

inteligente de dados entre distribuidoras de energia 

e plataformas de gestão de recargas na mobilidade 

elétrica. A ideia é criar uma solução que viabilize a troca 

de informações de maneira segura e eficiente para 

incrementar tanto a gestão das distribuidoras quanto 

a gestão nas recargas de veículos. O projeto, que 

começou em dezembro de 2019, terá sua finalização 

em dezembro de 2021. O financiamento do projeto, 

está sendo com recursos do programa de P&D regulado 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
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Saiba +

Rocket Startup

https://www.senaipr.org.br/tecnologiaeinovacao/blog/startups-do-sistema-fiep-sao-selecionadas-para-o-reality-show-rocket-startup-1-36128-451105.shtml
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Instituto Senai de 
Tecnologia em Meio 
Ambiente e Química
Em 2020, o IST em Meio Ambiente e Química 

foi classificado como fornecedor nível ouro pela 

Copel, devido à excelência nos serviços de análises 

e amostragem de águas e efluentes prestados à 

Copel Geração e Transmissão (Copel GeT) em 2019. 

Para a certificação são avaliados aspectos técnicos, 

operacionais, administrativos na qualidade dos 

processos de gestão e no engajamento com a 

sustentabilidade empresarial. São contemplados com o 

nível ouro, os fornecedores que, entre outros quesitos, 

atingem desempenhos excelentes no cumprimento 

do contrato, possuem níveis confiáveis de estabilidade 

econômico-financeira e contam com boas práticas de 

sustentabilidade empresarial. O reconhecimento é 

expresso com a emissão de certificados que atestam 

o desempenho do fornecedor na execução dos seus 

contratos e o resultado demonstra a qualidade do 

trabalho executado pelo IST.
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Hub de Inteligência 
Artificial
Completando o primeiro ano de funcionamento, o Hub 

de IA aproxima as indústrias da tecnologia, ampliando 

as possibilidades de inovação nos mais diversos setores. 

A residência em IA é um programa promovido pelo 

Hub do Senai que busca impulsionar a formação de 

profissionais para atender as demandas do mercado. 

Assim como em uma residência médica, o programa 

alia teoria à prática e é baseado na aplicação das 

tecnologias de IA em casos reais de empresas parceiras. 

Os candidatos são profissionais recém-formados ou 

com experiência na área de Exatas, como Engenharias, 

Matemática, Estatística e Ciência da Computação, e 

recebem um diploma de pós-graduação em Inteligência 

Artificial Aplicada à Indústria, pelas Faculdades da 

Indústria. O programa já tem a sua primeira turma 

concluída com sucesso e iniciou a especialização de 

uma segunda turma.

Habitat no Campus da 
Indústria
Implementação do Habitat no Campus da Indústria, 

em Curitiba, como um ambiente colaborativo para 

conectar as indústrias ao cenário da inovação e oferecer 

suporte ao desenvolvimento de soluções e estratégias, 

além de novas oportunidades de negócio. O novo 

ambiente de inovação também deve facilitar o acesso a 

programas de incentivo como o Edital de Inovação para 

a Indústria, Programa Rota 2030, para os quais o Senai 

já vem propondo projetos estruturantes.

Hub de Inteligência Artificial
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IEL
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EDUCAÇÃO EXECUTIVA 
E SUPERIOR

O IEL no Paraná promove o desenvolvimento da indústria com a oferta de educação executiva, qualificando 

profissionais para os desafios de gestão e liderança, gestão de talentos por meio de programas de 

estágio e trainee, e do aperfeiçoamento e inovação empresarial. Atuando com expertise e metodologias 

orientadas para soluções práticas para as indústrias, por meio das Faculdades da Indústria e da Escola de 

Negócios, oferta cursos de graduação e pós-graduação, além de educação executiva com capacitações nas 

modalidades de curta ou longa duração (aberta e/ou in company). As Faculdades da Indústria também fazem 

o acompanhamento das matrículas de Pós-Graduação Nacional, tendo acompanhando a certificação de 332 

pessoas em 2020. A seguir conheça os principais produtos e ações ofertadas pelo IEL no Paraná.

IEL

4.402
Matrículas totais 

Educação Executiva 

1.787 
matrículas

Ensino Superior

2.615
matrículas

1

1

Nota: 
1 Contemplado em matrículas totais

Nota

1 Contemplado em matrículas totais.Saiba mais: Faculdades da Indústria

203-2

https://www.faculdadesdaindustria.org.br/posflex/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=pos_flex_inverno&gclid=CjwKCAjw2ZaGBhBoEiwA8pfP_qElVE6kbhMbMrSoLjBqFCnYfRaBO82LpqWCG-Vvj7sJc2v0_kuofhoCglkQAvD_BwE
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Implantação de 
cursos de engenharia 
– (IEL/ Senai) 
O portfólio de cursos das Faculdades da Indústria 

começou a ser ampliado a partir de 2018 para abranger 

a formação em áreas da engenharia consideradas 

estratégicas para o setor industrial. Além de atender 

a essa demanda, o objetivo é aproveitar ao máximo a 

estrutura dos laboratórios. O primeiro curso autorizado 

foi o de Engenharia de Software. Atualmente, as 

Faculdades da Indústria operam com outros 8 cursos, 

todos aprovados pelo MEC: Engenharia Automotiva, de 

Energias, de Meio Ambiente e Energias Renováveis, de 

Produção, Elétrica, Mecânica, Mecatrônica e Química. 

Foram xx matrículas em 2020.

Setembro Outubro Novembro Dezembro

Integrando o conceito de 
projetos ágeis com 

transformação digital 
(Eletrolux & Swedich Match)

227 visualizações 

Inteligência Artificial na 
transformação dos negócios 

(Grupo Boticário e TCS 
América Latina

357 visualizações

Desafios da Mobilidade 
Sustentável (SAE e parceria 

com o Sistema Fiep) 
804 visualizações

Como potencializar seus 
projetos com captação de 
recursos (FINEP & BROSE) 

 80 visualizações 
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Indústria em Pauta 

Durante o segundo semestre de 2020, foram 

produzidos quatro programas em modelo de lives, 

com temas relacionados à transformação digital e a 

processos industriais. Os encontros foram estruturados 

a partir da conversa com industriários e mediados 

por especialistas e docentes do Sistema Fiep, a ação 

evidencia a relação entre as Faculdades da Indústria 

e os Institutos de Tecnologia e Inovação do Senai, 

mostrando ao mercado a relevância das temáticas 

para a indústria, tanto no desenvolvimento de 

tecnologia e inovação quanto na formação de 

novos profissionais, por meio da oferta de cursos e 

treinamentos. A seguir os temas dos programas e 

empresas participantes:
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Inova Business e Programa de Desenvolvimento de Conselheiro 
TrendsInnovation 
A Escola de Negócios das Faculdades da Indústria, por meio do Habitat Business School, oferta estratégias conectadas à era da transformação digital. Um Hub de formação e 

desenvolvimento de lideranças e ferramentas de gestão focados em transformação digital com programação exclusiva para CEOs, diretores e executivos atentos aos novos recursos 

da Indústria 4.0 e que desejam contribuir de forma estruturada para o desenvolvimento de novos negócios.

Jornadas de Aprendizagem (IEL )
As Jornadas de Aprendizagem consistem em uma forma diferenciada de realizar o percurso acadêmico se comparada a metodologias tradicionais. Criadas e desenvolvidas pelas 

lideranças relacionadas à educação do Sistema Fiep, foram implantadas no segundo semestre de 2020, nos quatro campi das Faculdades da Indústria (Campus da Indústria, CIC, 

Londrina e São José dos Pinhais), com atualizações e adequações às características de cada local. No total, foram desenvolvidos 227 projetos, sendo os de mais destaque publicados 

na revista Inova+ Cadernos da Graduação da Faculdade da Indústria. Para 2021, a meta é que ao menos 50% dos trabalhos desenvolvidos pelas Jornadas de Aprendizagem de todos 

os cursos partam de demandas diretas da indústria e que 100% deles sejam aplicáveis à indústria.

Pós Flex
Implantada em 2020, a Pós Flex é uma pós-graduação flexível que possibilita ao aluno a escolha das disciplinas e a definição da grade curricular de acordo com sua área de atuação, 

ou escolher uma das grades elaboradas por nossos especialistas. A Pós Flex trouxe novos parceiros e professores, novos módulos com carga horária estendida, implantação das 

badges digitais que é um sistema de reconhecimento do aprendizado do aluno e novo ambiente virtual de aprendizagem. Ela possibilita a integração com a indústria e com o 

mercado de trabalho.

203-1
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TALENTOS

Realiza o recrutamento, seleção e capacitação de profissionais com vivência acadêmica para levar uma nova visão às empresas,  
com foco nas seguintes estratégias: 

Estagiários

1.706
Bolsistas no

Inova Talentos

64
Vagas preenchidas em

recrutamento e seleção

419

Promoção de estágio de qualidade e facilitação da 
inserção de estudantes de Ensino Médio, Técnico e 
Superior nas indústrias paranaenses para 
complementar o desenvolvimento pedagógico e 
profissional dos jovens talentos.

Recrutamento, desenvolvimento e qualificação de 
talentos, incentivando a implementação de 
projetos de inovação nas empresas, tornando-as 
mais competitivas.

203-2
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Programa Inova 
Talentos
O Programa Inova Talentos tem o objetivo de incentivar 

a criação de projetos de inovação nas empresas e 

institutos privados de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação (PD&I), realizando o recrutamento, seleção e 

capacitação de profissionais com vivência acadêmica 

para levar uma nova visão e acelerar os projetos de 

inovação das empresas.

Em 2020, tivemos a entrada de 30 bolsistas em empresas 

de relevância nacional e internacional, como Bosch, 

Grupo Boticário e Klabin contribuindo para a formação 

de especialistas em inovação e desenvolvimento de 

projetos para as demandas das indústrias.

203-1

Prêmio IEL de Estágios
Uma das ações que visam alavancar os resultados é o 

Prêmio IEL de Estágio, uma iniciativa do IEL Nacional 

para identificar e divulgar as melhores práticas de 

estágio desenvolvidas no Brasil, reconhecendo 

novos profissionais que se destacam no mercado e 

a consequente geração de negócios. O prêmio tem 

como objetivo estimular a inovação e o desempenho, 

por meio de projetos inovadores executados pelas 

empresas, estudantes e instituições de ensino, durante 

o programa de estágio em nível nacional, além de 

promover a interação com grandes empresas. 

Para tanto, o prêmio reconhece e incentiva a 

implementação dos projetos inovadores durante a 

jornada acadêmica e profissional de jovens talentos, 

trazendo resultados para as empresas. Além disso, 

proporciona ao estagiário um currículo profissional 

competitivo e estimula seu espírito empreendedor, 

pensamento inovador e a prática de responsabilidade 

social na empresa em que atua. A seguir, apresentamos 

os vencedores em 2020 no Paraná: 

 ► Empresa Inovadora: Centro de Excelência Voto-
rantim 

 ► Educação Inovadora: Pontifícia Universidade Cató-
lica do Paraná – PUCPR 

 ► Projeto inovador grande porte - Empresa: Aker 
Solutions do Brasil. Projeto: Dispositivo Simulador 
de Carga para Back Seal Test – WAG 

 ► Projeto inovador médio porte - o Empresa: Instituto 
Tecnológico para o Desenvolvimento - LACTEC. 
Projeto: Sistema de Gestão para Plano de Segu-
rança de Barragem 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

A linha de atuação de inovação oferece serviços voltados à sistematização da inovação nas empresas, 

desenvolvimento de novos modelos de negócios e captação de recursos para projetos inovadores. A 

gestão da inovação se refere ao levantamento e análise de dados para identificação de oportunidades 

de negócio e desenvolvimento de projetos que permeiam desde a criação, passando pelo 

desenvolvimento, até o lançamento, com orientação sobre captação de recursos.

Em 2020, o IEL levou as soluções em inovação a diferentes setores, como o agronegócio (nas empresas 

Belagrícola, Embrapa e Frisia), Energia (Copel) e TI, destacando o atendimento a algumas prefeituras do 

estado, nas quais conduziu a implementação de unidades de inovação aberta e ofereceu mentoria e 

oficinas para o desenvolvimento de cidades que promovam a inovação e o empreendedorismo.

Na área de Captação de Recursos, atua na elaboração de projetos que contribuem tanto para a aceleração 

do crescimento a partir de investimentos, quanto por subvenções econômicas, como deduções de IR e 

CSLL para as empresas beneficiárias da Lei do Bem. Alguns projetos inscritos aguardam a liberação dos 

recursos, previstos para 2021.

Consultoria em Captação
de Recursos para

Projetos de Inovação 

1.056 horas

Consultoria em Gestão
da Inovação

1.842 horas

203-2
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ATUAÇÃO
TRANSVERSAL
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PROSPECTIVA, ESTUDOS E PESQUISAS

Dedicado à soluções em Prospectiva, Planejamento, Pesquisa, Inteligência 

Analítica e Articulação com vistas ao desenvolvimento da indústria e sociedade, 

o Observatório Sistema Fiep acumula uma experiência de 17 anos na realização 

de projetos com empresas, instituições governamentais e entidades sociais, 

educacionais e tecnológicas. Com projetos realizados sob medida, busca 

ofertar as melhores alternativas para a orientação estratégica e exploração de 

potencialidades de futuro. 

12 tendências 
estratégicas identificadas 
no caderno Tendências 

Sistema Fiep 2020 

Sondagem industrial 
anual 

Plataformas de 
pesquisas

Bússola de 
Transformação 

Digital 

10 drivers tecnológicos 
identificados com 

questões emergentes na 
pandemia 

Rotas Estratégicas
03 construídas (Economia 
Circular; Têxtil, Vestuário e 

Artefatos de Couro; e, 
Automotivo & Autopeças) e 01 
em elaboração (Rotas de CT&I) 

Plano Estadual de 
Segurança Pública e 

Defesa Social do Paraná

Painel de 
Monitoramento da 

Covid-19

Painéis com soluções 
de inteligência de 

negócios 

203-1; 203-2
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Bússola da 
Transformação Digital  
A Bússola da Transformação Digital visa ampliar a 

competitividade e fortalecer o ambiente de negócios 

da indústria paranaense por meio da disseminação, 

avaliação e compreensão das práticas voltadas à 

transformação digital. Por meio dessa ferramenta, o 

empresário faz uma avaliação rápida da sua empresa e 

o sistema gera um diagnóstico personalizado do status 

de transformação digital. Com metodologia própria 

composta por pesquisa on-line, disponibilização de 

conteúdos e diagnóstico personalizado, o projeto 

sensibiliza e orienta empresários e executivos para o 

alinhamento das estratégias de negócio aos aspectos 

da Transformação Digital. 

203-1

Links

Acesse: Tendências 
Sistema Fiep 2020

Acesse: Bússola da 
Transformação Digital

Tendências Sistema 
Fiep – 2020 

Trata-se de um relatório executivo que sintetiza 

os principais movimentos em curso no cenário 

mundial, lançando olhar sobre avanços tecnológicos, 

inovações nos negócios, convulsões sociais, mudanças 

comportamentais e de consumo. Realizado pelo 

Sistema Fiep em parceria com o Observatório Sistema 

Fiep, o relatório apresenta como resultado um conjunto 

de 12 fenômenos emergentes que ganharam força em 

2020. 

http://www.fiepr.org.br/observatorios/publicacoes-1-33632-378729.shtml”
https://www.bussolasdaindustria.org.br/transformacaodigital/
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Painéis com soluções de inteligência de 
negócios 
A ação trata do desenvolvimento de painéis de dados para monitoramento de informações estratégicas que 

visam potencializar a tomada de decisão do sistema industrial e de instituições empresariais por meio de um 

centro de inteligência que reúne dados socioeconômicos, setoriais e de mercado. Em 2020, foram desenvolvidos 

e atualizados aproximadamente 150 painéis de dados para monitoramento de informações sobre setores e áreas 

de interesse de indústrias, sindicatos, organizações empresariais, entidades de classe e do Sistema S.

Rotas Estratégicas do Paraná
Visam mapear os caminhos de construção do futuro desejado para setores, áreas e segmentos identificados 

como promissores para a indústria do estado, tendo como horizonte temporal o ano de 2031. Em 2020, foram 

produzidas as rotas dos setores Automotivo e Autopeças, Têxtil, Vestuário e Artefatos de Couro. A construção 

dessas rotas contou com a realização de painéis temáticos e entrevistas, que, no total, mobilizaram 110 atores do 

setor automotivo e autopeças e 156 do setor têxtil, vestuário e artefatos de couro, representando a indústria, a 

academia e o governo. 
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Links
Link matéria de 
acesso às Rotas 

Estratégicas

Link de matéria 
setor Têxtil:

Link de matéria 
setor Automotivo:

http://www.fiepr.org.br/observatorios/publicacoes-1-33632-378729.shtml
https://agenciafiep.com.br/2021/01/21/parana-quer-ser-referencia-em-moda-sustentavel-inovadora-e-competitiva/
https://agenciafiep.com.br/2021/01/19/direcao-autonoma-eletrificacao-e-mobilidade-compartilhada-sao-o-futuro-da-industria-automotiva/
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Rotas Estratégicas de CT&I 
2040 para os Ecossistemas de 
Inovação do Paraná 
Realizado pelo Senai/PR em parceria com a Fundação Araucária, esse projeto 

tem como objetivo a elaboração de rotas estratégicas de CT&I para os 

ecossistemas regionais de inovação do Paraná, levando em conta os ativos 

presentes nas regiões e suas potencialidades, com um olhar para o ano de 

2040. Durante o ano de 2020, foram realizadas as entregas de mapeamentos 

de ativos dos ecossistemas de inovação e portais de dados para quatro regiões 

do estado: Oeste, Norte Central, RMC e Litoral.

Rota Estratégica do Papel: da 
Logística Reversa à Economia 
Circular
Desenvolvida pelo Senai/PR em parceria com o Sinpacel (Sindicato das Indústrias 

de Papel e Celulose do Paraná) apresenta um planejamento de 5 anos que visa o 

desenvolvimento e fortalecimento dos processos de logística reversa e economia 

circular em toda a cadeia de Papel e Celulose. Durante o ano de 2020, uma das 

ações realizadas foi o webinar  “Elos da cadeia industrial: articulação e aceleração 

do mercado circular”, que contou com a participação de aproximadamente 80 

pessoas.

203-1
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Rotas Estratégicas do Espírito Santo

A parceria entre o Senai/PR e o Senai/ES resultou em um trabalho que tem como objetivo mapear os caminhos de construção do futuro desejado para setores, áreas e segmentos 

identificados como promissores para a indústria do Espírito Santo, tendo como horizonte temporal o ano de 2035. Em 2020, foram produzidas as rotas dos setores de Petróleo e Gás 

Natural e Confecção, Têxtil e Calçado.

Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Paraná 2020-2035 e Mapa Tecnológico

Desenvolvido por meio de uma parceria entre o Senai/PR e a Secretaria da Segurança Pública do Paraná, o projeto de planejamento de longo prazo para a área de segurança pública e 

defesa social do estado conta com dois produtos: o “Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Paraná 2020-2035” e o “Mapa Tecnológico de Segurança Pública e Defesa 

Social 2020-2035”. Esse projeto tem como objetivos sinalizar o caminho para a construção do futuro da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Paraná no horizonte de 2035, 

a partir de uma agenda convergente de ações construídas coletivamente e que devem ser realizadas por todos os segmentos da sociedade, explicitar os drivers e as tecnologias que 

poderão influenciar e auxiliar as ações de segurança pública no horizonte de 2035.

Curitiba 2035

Elaborado pelo Senai/PR em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba, Instituto Arapyaú e Comunitas, o projeto pode ser entendido como uma iniciativa da sociedade para a 

construção de diretrizes de longo prazo, que nortearão as políticas de desenvolvimento da cidade nos próximos 20 anos. Em 2020, o projeto Curitiba 2035 realizou 54 reuniões e contou 

com a participação de mais de 250 atores para tratar de temas como: Governança, Coexistência, Educação, Saúde e Qualidade de Vida, Planejamento e Gestão Urbana. Além disso, em 

decorrência das eleições municipais, foram realizadas 10 lives com os candidatos ao executivo municipal, bem como duas assinaturas de cartas de compromisso com o Curitiba 2035. 

Ações voltadas ao segmento externo

203-1

Saiba +

Curitiba 2035

http://www.curitiba2035.org.br.
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1 - Unidade Móvel | Foram utilizadas 2 UMs de panificação devido ao número de 
turmas abertas.

AÇÕES MÓVEIS - O SISTEMA FIEP ONDE VOCÊ ESTÁ

O programa Sistema Fiep Onde Você Está leva educação 

e saúde de qualidade para onde é preciso. São cursos 

flexíveis, que utilizam recursos didáticos móveis para 

capacitar os colaboradores da indústria sem tirá-los 

do local de trabalho, além de atendimentos médicos e 

odontológicos com foco na prevenção e orientação à 

saúde do colaborador. 

Na área de educação, as unidades móveis são completas 

salas de aula sobre rodas com kits didáticos móveis, 

Corte e Costura Industrial 
(UM de Confecção)

Mecânica Industrial
(UM de Mecânica Industrial) 

Eletricista Industrial 
(UM de Instalações 

Elétricas)

Robótica (UM de 
Automação)

Mecânica Automotiva
(UM de Mecânica Automotiva) 

Elaboração de 
Salgados (UM de 

Elaboração de Doces 
(UM de 

Aperfeiçoamento 
em Processos de Soldagem  

(UM de Soldagem)

Instalação e Manutenção de 
Aparelhos de Ar-Condicionado (UM 

de Refrigeração)

Técnicas em Usinagem 
(UM de Usinagem CNC)

Programação Torno 
CNC (UM de 

Usinagem CNC)

Programação de CLP
(UM de Automação)

Acesse: Onde você está 
do Sistema Fiep

Nota Links

bancadas portáteis com equipamentos e ferramentas 

necessários para cada tipo de atividade. Além das 

unidades móveis, contamos com contêineres e tendas 

para oferecer qualificação voltada à indústria.

A área da saúde e cooperação social utiliza as unidades 

móveis para os programas Cuide-se+, Segurança e Saúde 

do Trabalhador (SST), Odontologia, Cozinha Brasil e 

Cultura. São programas para prevenção do câncer e das 

doenças ocupacionais, a promoção da saúde bucal e a 

melhoria dos hábitos alimentares dos trabalhadores.

Em 2020, o programa de Ações Móveis recebeu 4 novas 

unidades móveis multifuncionais e algumas unidades 

móveis foram reformadas. Com essa estrutura, somos 

capazes de atender mais de 50 municípios do estado 

simultaneamente. Além disso, devido à pandemia, todas 

as unidades móveis passaram por adaptações para 

que pudéssemos atender às demandas da indústria 

respeitando todos os protocolos de higiene e segurança.

Em outubro, realizamos no município de Palmas uma 

das maiores ações, com oferta de 12 cursos, utilizando 

10 unidades móveis e atendendo mais de 400 alunos da 

região:

203-1
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Secretaria Digital 
A implantação da Secretaria Digital, em setembro de 2020, iniciou um novo momento nas secretarias acadêmicas das unidades Sesi, Senai e IEL. Nosso objetivo foi a modernização e a 
sustentabilidade do processo de matrícula com a indexação de documentos em formato digital e a centralização dos processos de expedição desses documentos de forma padronizada, 
confiável e sustentável. O novo formato permitiu estancar a entrada de papéis, atender as exigências das portarias normativas do MEC e emitir de forma rápida e segura mais de 14 mil 
documentos digitais que poderiam ser recebidos automaticamente, por e-mail, pelo aluno e pela empresa. A principal mudança, no entanto, diz respeito à expedição dos certificados e 
diplomas em formato digital e com assinatura digital.

Gestão estratégica das operações 
Com interface entre as áreas de negócio e corporativa, busca o desenvolvimento de soluções para o melhor atendimento às indústrias, sindicatos e sociedade por meio das unidades 
operacionais fixas e móveis do Sistema Fiep. Em 2020, foram promovidas as seguintes iniciativas:

 ► Em parceria com as equipes de suprimentos e o Centro de Serviços Compartilhados (CSC), realizamos negociação dos contratos de prestação de serviços: facilities, segurança, 
frota, espaços locados (imóveis de unidades e quadras). Com a área de engenharia, realizamos adequações de demandas contratadas junto à Copel, refletindo em reduções 
de custos.

 ► Intermediação e articulação entre as unidades, a área de suprimentos e o RH para a aquisição de insumos necessários ao período de pandemia como: aquisição de máscaras, 
álcool em gel, termômetros, comunicação orientativa e informativa, além do apoio testagem de funcionários que trabalharam durante o período de pandemia. Também 
planejamos a otimização das estruturas e recursos humanos junto às unidades, levando em consideração a MP 936, como a antecipação do período e programação de férias 
dos colaboradores. E em parceria com o Patrimônio, articulamos a gestão de ativos: mapeamento e distribuição de mobiliários e equipamentos entre as unidades, levando em 
consideração o plano de otimização das unidades. 

EDUCAÇÃO
203-1; 203-2
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 ► Com o objetivo de definir estratégias de abordagem local e ações comerciais específicas para cada segmento de atuação, alinhado com o objetivo estratégico de impulsionar 
as vendas, o plano de vendas e estratégias regionais promoveu a reestruturação da área comercial, segmentando o atendimento com o reforço das Coordenações Regionais 
de Vendas já em operação e com a criação de coordenações com foco nos seguintes setores: agronegócio, sindicatos, médias e grandes empresas, pequenas e micro empresas, 
órgãos e empresas públicas e pessoa física. Além disso, foram realizadas as seguintes iniciativas de modo a alcançar as estratégias propostas: 

COMERCIAL

Revisão e segmentação da carteira de clientes: 
Com o objetivo de promover mais efetividade às 
estratégias de atuação, foram categorizados por 
faixa 142 mil clientes considerando 9 critérios e 
variáveis.

Revisão do portfólio de serviços: Projeto para 
redução e readequação do portfólio de serviços 
otimizando o volume de aproximadamente 2.500 
itens de venda para 253 serviços divididos por 
solução e segmento industrial, bem como por linha 
de atuação: Educação, Tecnologia e Inovação e 
Saúde e Segurança.

Modernização no processo de assinatura nos 
contratos de vendas PJ: Implantação do processo 
de assinatura de contratos de vendas PJ por 
meio eletrônico, promovendo maior agilidade e 
segurança, garantindo a segurança dos clientes 
e vendedores e permitindo à equipe comercial 
direcionar seus esforços para o aumento das 
vendas.

203-2
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As ações de marketing estão alinhadas com a Missão, Visão e Valores do Sistema Fiep e promove ações que tornam conhecidos os produtos e serviços oferecidos pela Fiep, Sesi, 

Senai e IEL, tanto para a comunidade em geral quanto para os públicos específicos, como sindicatos industriais, diretoria, indústrias, governos e formadores de opinião, de modo a 

fortalecer a efetividade dos negócios e contribuir com o aumento da capilaridade para os diversos públicos. Além do importante papel para defender o posicionamento e divulgar 

as ações do Sistema Fiep no enfrentamento da Covid-19, destacamos as ações a seguir:

Campanha Sistêmica 

Visando divulgar e reforçar a missão do Sistema Fiep em prol da valorização e fortalecimento das indústrias paranaenses, trabalhadores (industriários) e sociedade, a assinatura 

publicitária “Pela Indústria, em todo o Paraná” tem como identidade visual e conceitual ações que remetem ao dia a dia dos diversos públicos envolvidos. Reforçamos o contexto 

no qual a organização e respectivas marcas comerciais estão inseridas na sociedade paranaense e os serviços ofertados de uma forma ampla. O principal objetivo foi destacar o 

posicionamento da entidade, que ganhará força em 2021 por meio de uma identidade visual com foco em exemplos reais de atendimento, soluções e o reforço da presença do 

Sistema Fiep em todo o estado. A ação resultou em maior visibilidade e reconhecimento das marcas, divulgação do portfólio, tráfego para o site da campanha e fortalecimento de 

canais próprios para atribuição nos negócios. Foram realizadas 254 inserções da campanha em TV aberta, totalizando 18.335.883 visualizações em diferentes emissoras de TV, 791 

inserções em diferentes emissoras de rádio e 75.396 pessoas alcançadas em mídias sociais.

MARKETING
203-1; 203-2
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Programa de Voluntariado e Ações Sociais
As ações sociais promovidas pelo Sistema Fiep visam incentivar e conscientizar os colaboradores a ajudarem ao próximo por meio de ações beneficentes. Prevista para 2020, a 3ª 

edição do Programa de Voluntariado do Sistema Fiep foi prorrogado em função da pandemia, com previsão de retorno em 2021 com a adaptação a todos os cuidados necessários. 

Porém, no decorrer do ano, realizamos algumas reuniões com outras empresas e instituições, para troca de informações, utilizando a dinâmica do programa do Sistema Fiep como 

base na implantação do programa na empresa.

Também fizemos uma parceria com o Programa ViraVida e lançamos uma “Corrente do Bem”. Em várias regiões do Paraná, instituições lançaram campanhas de arrecadação de fundos 

e itens como alimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal e móveis para ajudar moradores em situação de rua ou famílias em vulnerabilidade social. Por meio desse projeto, 

fizemos a divulgação das ações para nossos colaboradores, com participação a distância, podendo escolher uma das instituições de preferência para ajudar, sem sair da sua casa.

 

Foram realizadas 254 inserções da campanha em 
TV aberta, totalizando 18.335.883 visualizações 

em diferentes emissoras de TV, 791 inserções em 
diferentes emissoras de rádio e 75.396 pessoas 

alcançadas em mídias sociais.

 a partir da modernização das marcas das entidades, defendemos a força de cada uma de 

suas casas e dos serviços ofertados que atendem tanto a população quanto a indústria. 

Ao propor uma chancela do Sistema Fiep, visamos o trabalho contínuo de intensificação 

dos benefícios de cada marca e de seu conjunto para a sociedade e empresas, dando 

maior visibilidade ao posicionamento individual das entidades: Sesi, Senai, IEL e Fiep. Nós 

construímos nossa imagem quando reafirmamos o que somos.

203-1
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GESTÃO



SISTEMA FIEP 111

No ano de 2020, vivenciamos a pandemia da Covid-19 e as preocupações com a saúde da população e desafios nos campos econômico e político devido às ações necessárias 

para enfrentamento da doença e de seus reflexos. Isso levou os países a adotarem medidas emergenciais que trouxeram mudanças significativas para toda a sociedade. Os efeitos 

impactaram todas as esferas, pública e privada, e diante desse cenário, estados, municípios, organizações e famílias precisaram se reinventar e reorganizar seus planejamentos para 

enfrentar as incertezas e superar os desafios. 

Nessa linha, o Sistema Fiep, que atua com a visão de ser referência em soluções para o desenvolvimento sustentável da indústria, também precisou se reestruturar, mas sem perder 

o foco em suas entregas para que continuasse contribuindo e apoiando a transformação na indústria e em todo o Paraná. 

Foram várias ações desenvolvidas pela Fiep, Sesi, Senai e IEL para uma atuação uníssona que possibilitou atender da melhor forma as necessidades da sociedade, tendo como 

principais beneficiários as indústrias, seus trabalhadores e familiares, os sindicatos industriais e a comunidade local. Um universo de atuação que engloba 37 segmentos industriais, 

que totalizam mais de 50 mil indústrias, responsáveis pela geração de mais de 760 mil empregos. 

Em 2020, enfrentamos medidas como a MP 927/2020, que implementou um corte de 50%, pelo período de 3 meses, no repasse da arrecadação compulsória para o Sesi e Senai, além 

do cenário econômico que afetou diretamente a demanda pelos serviços e a condição de pagamento dos clientes. 

CONTEXTO 2020

Em resposta às perspectivas negativas, constituímos comitês internos, envolvendo a alta gestão, gerências 

executivas e demais equipes gestoras para discutir ações estratégicas, econômicas e financeiras, de modo a dar 

continuidade às operações e redirecionar nossa atuação para atender as demandas, tanto internamente quanto 

do setor, colaborando com ações voltadas ao enfrentamento da pandemia e seus impactos.   
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GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Efetividade na aplicação dos recursos visando melhores entregas à sociedade

A gestão patrimonial no Sistema Fiep é realizada de forma centralizada, compreendendo a definição das normas e a gestão dos bens móveis e imóveis utilizados no desenvolvimento 

das atividades administrativas e de negócio. Anualmente, são realizadas reuniões com os gestores e pontos focais das unidades e áreas para apresentação das boas práticas, 

divulgação das normas e realização do inventário de bens.

Tratando periodicamente dos bens inservíveis que, obrigatoriamente são submetidos à aprovação do órgãos competentes, contribuímos para que o ativo imobilizado reflita a 

situação real do patrimônio. Considerando o processo de baixa e o planejamento da aquisição de novos produtos, anualmente são incluídos no orçamento da entidade os recursos 

para aquisições e reposição de bens. Contamos, também, com a gestão de bens sem uso nas unidades ou áreas, por meio da utilização da rede social interna para divulgação, 

reaproveitamos o uso e reduzimos a demanda por novas aquisições. E quando possível, os veículos e equipamentos baixados são utilizados como material didático nos laboratórios 

dos cursos de formação profissional.

Para melhor resultados na gestão contamos com painéis de indicadores, possibilitando aos gestores acompanhar o valor de aquisição e o tempo de depreciação dos bens por grupo, 

ano, unidade, idade média dos bens, assim como a quantidade de bens baixados sob responsabilidade da área. 

Devido ao cenário do ano de 2020, um desafio foi a elaboração do edital de renovação do seguro patrimonial em virtude da instabilidade ocasionada pela pandemia da Covid-19. 

Destinamos muitos estudos para que pudéssemos manter algumas coberturas existentes e ampliar outras, mantendo-se dentro do orçamento previsto. E para 2021 temos o desafio 

de automatizar a transferência de bens entre colaboradores, seguindo um workflow, tornando o processo ainda mais rápido, prático e transparente.

102-45;   201-1 
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SISTEMA FIEP - BENS PATRIMONIAIS

BENS IMÓVEIS

SENAI FIEP SESI

BENS MÓVEIS

SENAI FIEP SESI IEL

INTANGÍVEIS
190.501,37

13.981.676,88

646.085,10

11.333.691,73

SENAI FIEP SESI IEL

8.335.910,09 

164.505.677,85 
240.617.394,46 

1.965.916,19 701.646,55 

64.846.672,04 

32.580.590,63 

Bens Patrimoniais
No encerramento do ano, o Sistema Fiep apresentou o quantitativo de 165.092 bens patrimoniais móveis, 80 imóveis próprios, que totalizaram R$ 413.458.982 correspondente, a 

prédios, terrenos e construções em andamento, e um total de intangíveis (softwares e plataformas EaD) que apresentaram um saldo líquido contábil de R$ 26.151.955.

Fonte: Gerência de Contabilidade

102-45

Fonte

Gerência de Contabilidade
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SISTEMA FIEP - FONTE DE RECURSOS APLICAÇÃO DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS

560.716.047

18.617.669

367.673.091

118.495.216

55.930.071

Total

Defesa de Interesses

Educação e Cultura

Segurança, Saúde e
Meio Ambiente

Tecnologia e Inovação

Receita Total

R$ 194,8 
milhões

R$ 642,8 
milhões

Serviços Contribuições

Capital e Convênio

R$ 9,7 
milhões

R$ 353,7 
milhões

R$ 84,5 
milhões

Financeiras e
Patrimoniais 

Direta

R$ 181,1 
milhões
Indireta

R$ 171,2 
milhões
Outras

R$ 446 
mil

Embora o ano tenha sido marcado pelos desafios que impactaram e comprometeram as operações do Sistema Fiep, atuamos a partir de direcionadores definidos no Tripé Estratégico 

e de um plano de contingenciamento para garantir a saúde financeira das entidades.

Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil

102-45;   201-1 

Fonte
* em milhões. Despesa Corrente + Despesa de Capital - Investimento 
Fonte: Gerência de Contabilidade
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Fonte: Gerência de Contabilidade

Os resultados do Sistema Fiep em 2020, foram compostos 
por: 

- Receitas Correntes R$ 638.558.113 mi

- Despesas Correntes R$530.484.538 mi

- Resultado Operacional de R$ 108.073.575 mi

Considerado as Despesas e Receitas Correntes e de 
Capital, o Resultado Orçamentário apresentou o superavit 

de R$ 75.521.134 mi. 

Se comparado ao ano de 2019, tivemos um decréscimo 
de R$58.566.036 mi nas Receitas,  R$ 123.346.121 mi nas 

Despesas e um Resultado Operacional de 64.780.085 
mi maior, demonstrando a efetividade na aplicação das 

medidas estratégicas de enfrentamento dos impactos da 
pandemia no ano.

102-45

Fonte

Fonte: Gerência de Contabilidade

SISTEMA FIEP - RESULTADO OPERACIONAL

2019 2020

697.124.149

653.830.659 638.558.113

530.484.538

108.073.575

43.293.490

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES RESULTADO OPERACIONAL
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Os investimentos do Sistema Fiep em Bens Imóveis 

resultaram em R$ 7.343.631 milhões, Bens Móveis 

R$ 39.634.243 milhões, e Intangível R$ 4.596.137 

milhões, totalizando R$ 51.574.011 milhões em 2020. 

Esses investimentos contemplam a ampliação e 

melhoria das instalações móveis e imóveis, bem como 

a modernização e a aquisição de softwares para uma 

melhor entrega das soluções para a sociedade.

102-45;   201-1 

Fonte

Fonte: Gerência de Contabilidade

SISTEMA FIEP - INVESTIMENTOS*

BENS IMÓVEIS BENS MÓVEIS INTANGÍVEL

2019 2020

105.860.528

22.536.743

7.343.631

39.634.243

4.596.137

10.526.069

Nota:
*em milhões  
Fonte: Gerência de Contabilidade
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Fonte: Gerência de Contabilidade

O Patrimônio Social acumulado do Sistema Fiep é de R$ 581.416.930 

milhões, sendo representado por:

 ► Sesi R$ 344.277.597 milhões

 ► Senai R$ 192.237.978 milhões

 ► Fiep R$ 39.892.902 milhões 

 ► IEL R$ 5.008.453 milhões

Todas as movimentações comerciais, financeiras e patrimoniais do exercício são apuradas e 

auditadas individualmente para atestar que as demonstrações contábeis anuais respeitam as 

obrigatoriedades e finalidades legais e de prestação de contas. Para uma melhor avaliação, 

consolidamos tais valores em um demonstrativo único, utilizando um plano de contas 

em consonância com a Padronização Contábil Nacional do Sistema Indústria. A seguir 

apresentamos o Demonstrativo do Valor Adicionado (DVA), com os números contábeis e 

orçamentários consolidados das 4 entidades (Fiep, Sesi, Senai e IEL).

Patrimônio Social Demonstrativo do Valor 
Adicionado (DVA)

Fonte

Fonte: Gerência de Contabilidade

102-45;   201-1 

SISTEMA FIEP - PATRIMÔNIO SOCIAL 2020

SENAI FIEP SESI IEL

1%

33%

7%

59%
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Nota
A DVA foi elaborada de acordo com a resolução CFC n.º 1.162/09 que aprova a NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. O Demonstrativo do Valor Adicionado representa um dos elementos componentes do 
Balanço Social e tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição durante determinado período.
Fonte: Gerência de Contabilidade.

Nota: a DVA foi elaborada de acordo com a resolução CFC n.º 1.162/09 que aprova a NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. O Demonstrativo do Valor Adicionado 
representa um dos elementos componentes do Balanço Social e tem por �nalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição durante determinado período.
Fonte: Gerência de Contabilidade

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO

Continuação

2020 2019
58,841.478.15658,797.350.828SATIECER - 1
90,817.548.49121,055.014.912OÇIVRES ED SATIECER 1.1      
08,544.942.35324,722.958.304OÃÇIUBIRTNOC ED SATIECER 2.1      

      1.3 CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES E REGIMENTAIS 18.764.893,33 16.331.715,17
      1.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CONFEDERATIVA 654.211,44 446.014,68

62,465.883.581,052.383.6SIANOICUTITSNI SATIECER 5.1      
80,245.715.8511,901.939.23SETNERROC SAICNÊREFSNART 6.1      
30,878.277.277,482.109.4SETNERROC SATIECER SARTUO 7.1      
15,781.35425,923.767.63LAINOMIRTAP OÃÇAIRAV 8.1      
53,457.201.6-53,785.019.7-SOSODIVUD SERODEVED ED OÃSIVORP 9.1      
85,738.179.5213,925.482.211LATIPAC ED SATIECER 01.1      

55,625.934.21207,470.095.763SORIECRET ED SODIRIUQDA SOMUSNI - 2
178.726.981,56 124.490.736,12

36.285.686,52 32.129.479,57
12.223.914,90 3.707.795,43

138.923.340,32 51.574.011,40
1.430.151,40 537.504,03

03,226.434.93451,327.364.064)2-1( OTURB ODANOICIDA ROLAV - 3

4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 54.651.035,27 55.724.954,24

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 405.812.687,88 383.709.668,06

      2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS
      2.2 MATERIAIS, ENERGIA, ÁGUA/ESGOTO, TELEFONE
      2.3 TRANSPORTES E VIAGENS
      2.4 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGÍVEIS
      2.5 OUTROS

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 10.211.622,68 7.006.234,57
8.869.968,58 6.141.814,46
1.341.654,10 864.420,11

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 416.024.310,56 390.715.902,63

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 416.024.310,56 390.715.902,63
42,709.772.86206,406.224.703LAOSSEP 1.8       
54,411.781.11214,403.814.242OÃÇARENUMER 1.1.8       
62,752.812.2429,652.321.74 SOICIFENEB 2.1.8       
35,535.278.4172,340.188.71STGF 3.1.8       

       8.2 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 57.038.365,91 47.073.634,80
79,805.098.8384,033.585.84SIAREDEF 1.2.8       
10,187.353.101,189.375.1SIAPICINUM E SIAUDATSE 2.2.8      

       8.2.3 DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 6.879.054,33 6.829.344,82
       8.3 REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS 52.815.271,62 48.176.004,24

26,621.318.299,483.287.2SIEUGULA 1.3.8       
45,587.995.3183,560.366.71SARIECNANIF SASEPSED 2.3.8       
80,290.367.1352,128.963.23SETNERROC SAICNÊREFSNART 3.3.8       

       8.4 REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS -1.251.931,57 27.188.356,35
53,653.881.7275,139.152.1-OICÍCREXE OD TICIFED/TIVAREPUS 1.4.8       

       6.1 RECEITAS FINANCEIRAS
       6.2 ALUGUEL

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO (DVA)
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Nota: a DVA foi elaborada de acordo com a resolução CFC n.º 1.162/09 que aprova a NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. O Demonstrativo do Valor Adicionado 
representa um dos elementos componentes do Balanço Social e tem por �nalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição durante determinado período.
Fonte: Gerência de Contabilidade

DESCRIÇÃO CONSOLIDADO

Continuação

2020 2019
58,841.478.15658,797.350.828SATIECER - 1
90,817.548.49121,055.014.912OÇIVRES ED SATIECER 1.1      
08,544.942.35324,722.958.304OÃÇIUBIRTNOC ED SATIECER 2.1      

      1.3 CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES E REGIMENTAIS 18.764.893,33 16.331.715,17
      1.4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CONFEDERATIVA 654.211,44 446.014,68

62,465.883.581,052.383.6SIANOICUTITSNI SATIECER 5.1      
80,245.715.8511,901.939.23SETNERROC SAICNÊREFSNART 6.1      
30,878.277.277,482.109.4SETNERROC SATIECER SARTUO 7.1      
15,781.35425,923.767.63LAINOMIRTAP OÃÇAIRAV 8.1      
53,457.201.6-53,785.019.7-SOSODIVUD SERODEVED ED OÃSIVORP 9.1      
85,738.179.5213,925.482.211LATIPAC ED SATIECER 01.1      

55,625.934.21207,470.095.763SORIECRET ED SODIRIUQDA SOMUSNI - 2
178.726.981,56 124.490.736,12

36.285.686,52 32.129.479,57
12.223.914,90 3.707.795,43

138.923.340,32 51.574.011,40
1.430.151,40 537.504,03

03,226.434.93451,327.364.064)2-1( OTURB ODANOICIDA ROLAV - 3

4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 54.651.035,27 55.724.954,24

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 405.812.687,88 383.709.668,06

      2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS
      2.2 MATERIAIS, ENERGIA, ÁGUA/ESGOTO, TELEFONE
      2.3 TRANSPORTES E VIAGENS
      2.4 INVESTIMENTOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGÍVEIS
      2.5 OUTROS

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 10.211.622,68 7.006.234,57
8.869.968,58 6.141.814,46
1.341.654,10 864.420,11

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 416.024.310,56 390.715.902,63

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 416.024.310,56 390.715.902,63
42,709.772.86206,406.224.703LAOSSEP 1.8       
54,411.781.11214,403.814.242OÃÇARENUMER 1.1.8       
62,752.812.2429,652.321.74 SOICIFENEB 2.1.8       
35,535.278.4172,340.188.71STGF 3.1.8       

       8.2 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 57.038.365,91 47.073.634,80
79,805.098.8384,033.585.84SIAREDEF 1.2.8       
10,187.353.101,189.375.1SIAPICINUM E SIAUDATSE 2.2.8      

       8.2.3 DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 6.879.054,33 6.829.344,82
       8.3 REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS 52.815.271,62 48.176.004,24

26,621.318.299,483.287.2SIEUGULA 1.3.8       
45,587.995.3183,560.366.71SARIECNANIF SASEPSED 2.3.8       
80,290.367.1352,128.963.23SETNERROC SAICNÊREFSNART 3.3.8       

       8.4 REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS -1.251.931,57 27.188.356,35
53,653.881.7275,139.152.1-OICÍCREXE OD TICIFED/TIVAREPUS 1.4.8       

       6.1 RECEITAS FINANCEIRAS
       6.2 ALUGUEL

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO (DVA)

PESSOAS E TALENTOS

Um time engajado, capacitado e apoiado no seu desenvolvimento permite o 
alcance dos melhores resultados

Acreditamos que o cumprimento de nossa missão e o fortalecimento da nossa atuação junto à 

indústria e à sociedade dependem diretamente dos nossos 3.186¹  colaboradores, distribuídos nas 

regionais do estado. Por isso, consideramos a gestão e a valorização das pessoas como fundamentais 

para atingir os melhores resultados. Para tanto, aprimoramos continuamente as nossas práticas, 

favorecendo o desenvolvimento dos nossos times. 

Respeito e valorização

Além do contínuo estímulo ao desenvolvimento humano, respeitamos e valorizamos a 

diversidade. Levando em consideração que estamos em um contexto social amplamente diverso, 

nos preocupamos para que os ambientes de trabalho do Sistema Fiep sejam inclusivos e livres de 

qualquer discriminação. Para nós, todas as pessoas são bem-vindas, pois, além de ser um preceito 

ético, acreditamos que experiências diversas só têm a agregar aos nossos relacionamentos e 

resultados. 

Neste sentido, temos avançado no monitoramento de indicadores para uma gestão de pessoas mais 

ágil e transparente. Em 2020, disponibilizamos um painel para todas as lideranças, na plataforma 

eletrônica Business Intelligence (BI) Sistema Fiep, com dados demográficos dos colaboradores.

102-8 
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Nota
¹ Situação em 31/12/2020, considerados colaboradores em regime CLT.
- Além de colaboradores em regime CLT, o Sistema Fiep conta com 86 bolsistas remunerados, 1 bolsista sem remuneração, 117 estagiários, além de 121 colaboradores terceirizados. Cabe 
destacar que somente os colaboradores celetistas desempenham as atividades finalísticas das entidades.

405-1

QUADRO DE COLABORADORES

3.186*

49% 51%
FemininoMasculino

GÊNERO POR ENTIDADE

FIEP  IEL  SENAI  SESI

38% 40% 61% 37%

62% 60% 39% 63%

FAIXA ETÁRIA POR ENTIDADE

FIEP IEL SENAI SESI

2% 4% 50%

46%

50% 43%

49%

44%

5%

3%
2%

1%
Indígena

2

Amarela

49

Preta

115

Parda

287

Não 
informado

64

Branca

2.670

COLABORADORES POR RAÇA

Abaixo de 30 anos De 30 a 50 anos Mais de 50 anos

FAIXA ETÁRIA POR GRAU DE INSTRUÇÃO

Doutorado

2%

2%

1%

Superior

41%

45%

61%

Mestrado

10%

9%

6%

Pós-Graduação/
Especialização

26%

34%

17%

Segundo grau
completo

17%

10%

14%

Primeiro grau
completo

2%

0%
0%

Primeiro grau
incompleto

2%

0%
0%

1843
381

369

315

278

Noroeste

Norte

Oeste/Sudoeste

Campos Gerais

Curi�ba/RMC

COLABORADORES POR REGIÃO
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Nota
Nota: Além de uma maior assertividade, as estratégias garantem o cumprimento das regras legais às quais o Sistema Fiep está submetido, de acordo com os princípios da Controladoria 
Geral da União (CGU), bem como atende às recomendações estabelecidas na Resolução n° SESI/CN0035/2015 e Resolução SENAI Nº 21/2015. 

Atração e Aquisição de Talentos
Com o objetivo de promover o capital humano por meio da contratação de talentos e potenciais, mas também atender às medidas de segurança para os envolvidos, os processos 

seletivos foram realizados de forma híbrida. Todo o processo foi conduzido no formato on-line por meio de vídeo entrevista, avaliações de personalidade e provas on-line, com 

correção automática e formulários digitais. Ao final do processo encaminhamos uma avaliação para os candidatos e áreas requisitantes e as respostas insatisfatórias são analisadas 

e colocadas em um plano de ação para melhoria.

Visando assegurar que os processos estejam alinhados às necessidades de complexidade, legalidade, aliados a melhores custos, prazos e qualidade estabelecemos as seguintes 

estratégias:

Vagas que representam o maior volume de contatações são 

conduzidas dentro da estrutura de um RPO - Recruitment 

Process Outsourcing. Essa metodologia de recrutamento 

e seleção tem como diferencial a transferência do todo ou 

parte do processo seletivo para uma empresa terceirizada. 

É muito valiosa quando precisamos de recrutamento em 

diversas áreas ou em grandes volumes, pois oferece mais 

efetividade e agilidade no processo. 

Vagas de liderança são trabalhadas 

por uma consultoria especializada 

na contratação desses cargos, 

que utilizam metodologias 

estratégicas para este público. 

Vagas de estágio são conduzidas 

pelo IEL e as vagas de aprendizes 

e bolsistas são conduzidas pelas 

próprias áreas.
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O processo de recrutamento e seleção está mapeado para assegurar 

que utilizamos as ferramentas adequadas para a avaliação dos 

melhores candidatos, de acordo com a necessidade de cada vaga 

ou grupos de vagas. Isso também oferece transparência e segurança 

aos candidatos para participar de um processo seletivo seguro e 

meritocrático.     Além dos caminhos tradicionais como forma de atrair 

talentos para nosso quadro de colaboradores, divulgamos vagas nas 

redes sociais e emissoras de rádio. Uma modalidade diferenciada são 

as campanhas específicas na indústria, a exemplo do Vem Ensinar 

o que Você Sabe, que tem o objetivo de atrair os profissionais das 

indústrias para ministrarem cursos técnicos oferecidos pelo Sistema 

Fiep, para uma contribuição efetiva aos alunos. 

Como estratégia adotada para a contratação de docentes, em 2020 

intensificamos a contratação de intermitentes, razão que justifica 

a variação no quadro de pessoal em relação ao ano anteiror. Outro 

fator que influênciou nossos indicadores e resultados no ano foram as 

medidas adotadas em decorrência da pandemia, como a necessidade 

de contingenciamento que resultaram nas movimentações do 

quadro já previstas, assim como na aplicação da MP 936/2020 do 

governo federal. Por essa razão, considerando a média de demissões e 

admissões em 2020, nossa taxa de rotatividade foi de 25,09% e a taxa 

de desligamento foi de 31,73%, ou seja, tivemos mais desligamentos 

do que contratações no ano. 
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401-1

Nota
*Não considerado para base de cálculo os cargos de bolsistas com remuneração, bolsistas sem remuneração e estagiários. Taxa contratações = (nº admissões / nº total de colaboradores). Taxa 
rotatividade = (((nº admissões + nº de demissões) / 2) / nº total de colaboradores). Taxa desligamento = (nº de demissões / nº total de colaboradores).

Nota: *Não considerado para base de cálculo os cargos de bolsistas com remuneração, bolsistas sem remuneração e estagiários. Taxa contratações = (nº admissões / nº total de 

colaboradores). Taxa rotatividade = (((nº admissões + nº de demissões) / 2) / nº total de colaboradores). Taxa desligamento = (nº de demissões / nº total de colaboradores).

MULHERES

HOMENS

TOTAL(A)

QUADRO 
COLABORADORES

TAXA 
CONTRATAÇÕES

TAXA 
DESLIGAMEMTO

TAXA TURNOVER 
(B)

1.636

1.550

3.186

4,83%

4,39%

9,23%

16,98%

14,75%

31,73%

13,32%

11,77%

25,09%

ABAIXO 30 ANOS

DE 30 A 50 ANOS

MAIS DE 50 ANOS

TOTAL

689

2.150

347

3.186

3,70%

5,18%

0,35%

9,23%

6,72%

20,81%

4,21%

31,73%

7,06%

15,58%

2,45%

25,09%

CAMPOS GERAIS

CURITIBA/RMC

NOROESTE

NORTE

OESTE/SUDOESTE

TOTAL

381

1.843

278

315

369

3.186

0,85%

5,71%

0,63%

0,88%

1,16%

9,23%

4,27%

15,60%

2,92%

3,48%

5,46%

31,73%

2,98%

13,51%

2,09%

2,62%

3,89%

25,09%

GENÊRO

FAIXA ETÁRIA

LOCALIDADE
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401-1

Desenvolvimento Profissional e Treinamento 
O Sistema Fiep tem o compromisso com o desenvolvimento e a valorização das pessoas, 

para tanto, tem a educação corporativa como estratégia para promover a formação e 

capacitação dos colaboradores, fomentando a construção coletiva do conhecimento e a 

busca por soluções inovadoras, para contribuir com os objetivos e resultados do negócio. 

Sua atuação em 2020 se deu, quase que em sua totalidade, por meio do Ensino a Distância 

– EaD, modalidade que se tornou essencial frente ao cenário de pandemia e isolamento 

social. Essa situação impulsionou a reinvenção das ações da área de Recursos Humanos 

que em conjunto com as demais áreas, não interromperam o processo de capacitar e 

desenvolver seus times. 

Com grande parte do quadro em regime de teletrabalho e muitos conteúdos a serem 

oferecidos, a Universidade Corporativa, por meio dos conteúdos digitais, ofereceu um 

Canal de Teletrabalho com mais de 80 conteúdos dedicados a cuidados e prevenção 

contra o novo coronavírus e dicas de adaptação à nova rotina. Também promovemos 

capacitações nas áreas de negócio, de desempenho do sistema, liderança, entre outros, 

abrangendo diferentes públicos e níveis hierárquicos.  

Dentre os principais programas de treinamentos, destacamos as capacitações para 

o desenvolvimento de competências dos nossos docentes, qualificando-os para 

desempenhar suas atribuições diante do cenário da pandemia. Especificamente para 

a área de Educação, desenvolvemos três canais de aprendizagem com conteúdo de 

microaprendizagem, além de webinários sobre temas importantes para a atuação da 

área. Como resultado da ação, conquistamos uma equipe docente engajada e preparada 

para atender da melhor forma possível a mudança abrupta para o formato de ensino 

a distância. Considerando a adesão ao canal, decidimos mantê-lo e expandi-lo para 

ações que vão além da preparação para o EaD. Esses canais possuem 106 recursos de 

aprendizagem, com 38.600 visualizações. 

O índice de satisfação com os canais de aprendizagem para os docentes apontou que 

98% dos docentes consideraram os conteúdos úteis para sua aplicação prática e 99,9% 

avaliaram positivamente a qualidade dos conteúdos oferecidos.                

O uso do Canal de Aprendizagem também se revelou importante para a área de 

Segurança e Saúde. Realizamos capacitações técnicas para desenvolver competências 

para a condução de processos e procedimentos da área, tais como prevenção, aplicação 

do teste rápido e coleta do exame RT- PCR para Covid-19, agendamento on-line dos 

serviços, entre outros.  Ainda, para atender a necessidade de capacitação dos prestadores 

de serviços na área, criamos a Universidade Corporativa Prestadores de Serviços, um 

canal dedicado ao público externo com a finalidade de alinhar o desempenho à política 

de prestação de serviço e ao compliance.  

Também criamos o Canal Aprimore com o objetivo de fortalecer o conhecimento e o 

uso de ferramentas tecnológicas implantadas na Fiep. Esta ação é contínua e promoveu 

dois webinários e uma mesa redonda em que os próprios colaboradores compartilharam 

suas experiências, forneceram dicas práticas para melhor uso das ferramentas, além 

da trilha de conteúdo que orienta sobre a utilização das ferramentas no dia a dia do 

trabalho. 
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Links

Lançamos os treinamentos legais sobre Segurança da Informação, Lei Geral da Proteção de Dados e o Guia de Orientações para Atividades Presenciais com Segurança, 

obrigatórios para todos os colaboradores. 

A maior parte das ações promovidas pela Universidade Corporativa foram desenvolvidas com recursos internos, parcerias entre as áreas e especialistas nos temas.  Em 2020, 

proporcionamos um maior número de horas de capacitação abrangendo a grande maioria dos colaboradores devido à plataforma EaD, que resultaram na média de 55,07 horas de 

treinamento, sendo que 96% dos colaboradores participaram de ao menos uma ação.  

Canais 

para aprendizagem

não presencial

Canais de aprendizagem - Disponível para colaboradores e prestadores de serviços

A adesão aos treinamentos a distância oferecidos 
pela Universidade Corporativa se eleva a cada ano 
e denota, positivamente, os propósitos do Sistema 
Fiep em focar na autonomia com responsabilidade, 
nas pessoas e no negócio.

https://ucsistemafiep.sa.crossknowledge.com/site/channel/167 
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 Total de horas de treinamento por gênero e categoria funcional

410-1; 203-1

Para fortalecer o cuidado com as pessoas e manter motivada a força de trabalho, 

realizamos ações de endomarketing, para valorizar e engajar os colaboradores a 

atuarem em sinergia com os valores do Sistema Fiep. 

Estimulamos nossos colaboradores a participar, compartilhar e trocar informações 

levando-os a um movimento educativo e reflexivo sobre diversos assuntos.

TOTAL
175.456,18 hr

Média horas
55,07

Gestores
86 hs/média

61,5 78

Operacional
45 hs/média

24 22

Feminino Masculino

HORAS DE TREINAMENTOS

Formação de Líderes

Sabendo da importância da gestão em uma instituição com o porte do Sistema Fiep, 

efetuamos as ações de avaliação de desempenho e desenvolvimento para todas as 

oportunidades de carreira de liderança. Para esse processo, realizamos uma análise do 

potencial do colaborador, em que são avaliadas as competências requeridas para a 

oportunidade, destacando seus pontos fortes e oportunidades de desenvolvimento. 

Em 2020, realizamos 11 avaliações de potencial para novos líderes. 

Frente aos desafios do ano, o plano de desenvolvimento da liderança foi readaptado 

para atender às novas necessidades impostas pelo novo cenário e ainda dar sequência 

às ações de desenvolvimento. Criamos o programa Vamos Conversar, com o objetivo 

de manter a proximidade com as lideranças, orientar a gestão de pessoas e promover 

o conhecimento por meio do compartilhamento de ações e experiências. Composto 

por nove webinários, tratou de temas como inteligência emocional em tempos de 

pandemia; o poder do accountability; produtividade e resultados, forças de caráter e 

gestão do tempo, entre outros, sendo que para cada tema contamos com parceiros 

especialistas.

 

Nota

 ** Os indicadores foram calculados com base no efetivo de dez/20. A apresentação neste formato atende os indicadores estratégicos da organização relacionados à T&D. 
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Formação de Líderes Educação e Carreira
Com foco no aprimoramento das competências dos colaboradores e, consequentemente, 

melhoria na qualidade e a eficiência dos serviços ofertados, investimos em bolsas 

de estudos, ofertadas pelas Faculdades da Indústria junto com a Universidade 

Corporativa. As bolsas contemplam cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado 

e cursos de idiomas. O programa fornece 50% de bolsa em cursos de especialização 

nos níveis pós-graduação e MBA, mestrado e doutorado e 75% do valor para cursos 

de idiomas. Nos critérios de aprovação são considerados o alinhamento e a aderência 

da formação solicitada com a área de atuação do colaborador, a conformidade com a 

necessidade do negócio e com a estratégia do Sistema Fiep. Em 2020, parte das bolsas de 

estudo aprovadas foram suspensas em virtude da pandemia. No total, 36 colaboradores 

fizeram parte do programa, considerando cursos de idiomas e especialização. 

E como o desenvolvimento profissional está em consonância com a identidade pedagógica 

do Sistema Fiep, levamos aos profissionais da área da educação de todos os níveis 

(Educação Básica, Profissional e Superior), ações de capacitação, formação e atualizações 

a partir de diversas iniciativas. Oportunizamos o MBA em Gestão de Aprendizagem e 

Modelos Híbridos para 5 colaboradores da área de Educação e oferecemos duas especializ 

ações pelas Faculdades da Indústria, por meio do plano de ação do IEL: Especialização 

em Processos Inovadores de Ensino e Aprendizagem na Educação Profissional (Senai) e 

Especialização em Processos Inovadores de Ensino e Aprendizagem na Educação Básica 

(Sesi) atingindo 300 colaboradores da área de educação.  

Além dos canais de aprendizagem, a Pós-Graduação em Processos Inovadores de Ensino 

Aprendizagem foi ofertada no ano de 2020 aos colaboradores Sesi e Senai. Foram 

ofertados módulos EaD com momentos presenciais conectados, que colaboraram para 

que esse alinhamento se fizesse presente. Nos módulos EaD, os alunos puderam escolher 

entre temáticas relativas à inovação digital e metodológicas, e nos módulos do presencial 

conectado foram tratados os temas: Ensino Híbrido e Metodologias Ativas, Educação 4.0, 

Habilidades do Século XXI e as Competências Socioemocionais; Recursos Didáticos e 

Tecnológicos, Elaboração das Situações e Oficinas de Aprendizagem, Desenvolvimento 

Pessoal para Inovação, o Trabalho e Avaliação por Competências. Ao todo, foram 
concedidas 232 bolsas para colaboradores Sesi e 243 colaboradores Senai.

E para promover maior engajamento dos times, desenhamos um modelo estruturado de 

Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), aplicado de acordo com a necessidade 
das áreas que visa promover reflexão sobre expectativas de carreira, valorização dos 
pontos fortes e identificação das necessidades de desenvolvimento. 

Com relação aos programas de transição para facilitar a continuidade da empregabilidade 
em caso de aposentadoria ou rescisão do contrato de trabalho, contratamos, por 
um período de 6 meses, o processo de Outplacement. Dirigido exclusivamente aos 
executivos, tem o objetivo de conduzir os processos com respeito e maior apoio. A 
iniciativa promove uma orientação especializada por meio de vários instrumentos de 
avaliação de perfil com olhar para as novas exigências do mercado de trabalho, bem 
como ações de desenvolvimento, aconselhamento e planejamento de carreira visando a 
redefinição da trajetória profissional.  

203-1; 404-1; 404-1; 412-2
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Na área de educação, foi iniciado o processo de avaliação de desempenho de seus coordenadores que contou com a participação 66 coordenadores, sendo 42 mulheres e 24 

homens. Devido à Covid-19 o processo precisou ser suspenso com retorno após a pandemia. Também iniciamos a modelagem de um programa específico, estruturado com base 

nas competências do Sistema Fiep e da área, devendo ser implantado em 2021. 

Com o Programa de Gestão de Talentos, mapeamos as posições críticas e talentos da área de Tecnologia e Inovação para investirmos no desenvolvimento desse público, com 

conclusão prevista para 2021. 

Em Segurança e Saúde, realizamos o mapeamento das competências de toda a equipe, que resultou em um grande mapa de competências. O programa contou com a participação 

2 gestores e 32 colaboradores. Esse mapa foi desdobrado em planos de ações para desenvolvimento das capacitações técnicas e da autonomia, por meio da construção de um PDI 

para atendimento aos desafios e ao novo modelo de atuação da área em 2021. 

Novos Caminhos e Desafios para 2021

Visando a contínua motivação e desenvolvimento dos times, para 2021 estão 
previstas as conclusões ou implantações de mais algumas iniciativas. 

203-1; 404-1; 404-3; 412-2
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Respeitamos as diferenças e trabalhamos para manter ambientes plurais e respeitosos 

Em 2020, mantivemos o desafio de evoluir no preparo dos profissionais que atuam 

com diversidade, por meio da educação profissional, educação formal e formação de 

aprendizes, dentre outros, intensificando as reflexões e ações para firmarmos nosso 

posicionamento de sermos um ambiente plural e respeitoso, que oferece oportunidades 

de crescimento profissional para todas as pessoas.  

O programa de Diversidade do Sistema Fiep tem o objetivo de aplicar, em sua 

plenitude, a legislação da aprendizagem e inclusão de PCD, reafirmando a missão 

social e respondendo de forma efetiva às demandas de políticas inclusivas. Em 2020, 

atendendo a demanda do setor indústria, preenchemos quatro novas turmas do Curso 

de Aprendizagem – Auxiliar Administrativo, ministrado pelo Senai, com 29 participantes 

nas unidades de negócio do Sistema Fiep.  

Para apoiar a gestão na responsabilidade de acompanhamento dos PcDs, dispomos 

de tutores que são orientados de acordo com a necessidade de cada colaborador, 

em especial, de pessoas com deficiência intelectual. No total, são 14 colaboradores 

tutores que acompanham o dia a dia de 15 pessoas com deficiência intelectual, que são 

constantemente apoiadas e desafiadas a evoluírem em suas competências. Anualmente, 

realizamos um encontro com tutores e os colaboradores PcDs intelectuais com o 

objetivo de dialogar sobre seus papéis e repensar as habilidades necessárias para tal 

atribuição. Devido à pandemia, as PcDs intelectuais estão afastadas das suas atividades 

por estarem no grupo de risco, assim não pudemos realizar o encontro, mas os tutores 

mantiveram contatos com os pais ou responsáveis para acompanhamento do bem-estar 

físico e mental desses colaboradores, além dos contatos telefônicos e chamadas de vídeo 

para um diálogo direto com seus colaboradores. Nosso quadro contempla, também, 

profissionais com deficiência física, auditiva, visual e deficiências múltiplas. Todos 

contam com a liderança dos nossos gestores e a parceria de todos os colaboradores e 

equipes de trabalho.

Na perspectiva da inclusão racial, iniciado em 2019, o Programa Inclusão de Jovens 

Negros e Negras voltado à pré-aprendizagem de jovens negros tem o objetivo de 

promover não só a entrada, mas o desenvolvimento social e intelectual desse público 

no mundo corporativo, tendo em vista as desigualdades ainda tão marcantes para 

essa população. O programa foi interrompido temporariamente em 2020, por conta da 

pandemia da Covid-19, entretanto, para 2021, iremos reativá-lo, em cumprimento às 

nossas estratégias de igualdade de oportunidades. 

Devido à pandemia de Covid-19, não foi possível realizar ações de desenvolvimento 

específicas em políticas de direitos humanos ou procedimentos, a exemplo dos cursos de 

inclusão e diversidade. Porém, para 2021, pretendemos retomar as ações de capacitação 

de nossos colaboradores nesses temas de modo a contribuir para a melhor compreensão 

do processo de inclusão promovendo a valorização da igualdade de oportunidades.

Pluralidade e Respeito

203-1; 412-2



RELATÓRIO ANUAL 2020130

202-1; 401-2

A área de Remuneração e Benefícios 
continua empenhada na implementação 
e melhorias contínuas do pacote de 
benefícios, adotando o modelo flexível 
para melhor atender às demandas e 
possibilidades de cada colaborador.

Política de Benefícios e Remuneração

REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS: 
Seguimos com o trabalho de valorização dos nossos talentos no início da carreira e, em 2020, o Sistema 
Fiep realizou uma pesquisa para verificar a competitividade dos nossos estagiários. O resultado mostra 
que o pagamento da bolsa auxílio, vale-refeição, vale-transporte  e seguro de vida estão alinhados com 
as médias praticadas pelo mercado.

ACORDO COLETIVO: 
Em dezembro/2020 ocorreram as negociações com o sindicato da categoria e acordados reajustes com 
percentuais acima da inflação. Além dos ajustes econômicos obtivemos ganhos sociaiscom a concessão 
de 24 horas para os colaboradores acompanharem os filhos e/ou pais em consultas médicas. Deixamos 
pré acordado para 2021 a extensão da estabilidade pré-aposentadoria para 18 meses.

PLANO DE SAÚDE: 
Durante as negociações para renovação anual do plano de saúde conseguimos um percentual abaixo 
dos índices de inflação. Realizamos ainda a implantação de algumas carências para quem adere o 
benefício do plano de saúde ou ainda faz a alteração para uma categoria superior. Essa implantação é 
para nos resguardar frente aos reajustes anuais devido a sinistralidade do plano. O plano oferece 
cobertura para colaboradores, cônjuge e filhos menores de 21 anos de idade ou até 24 anos de idade se 
comprovado que está regularmente estudando. Tem cobertura nacional e opção de escolha de 
acomodação individual ou coletiva.

VALE-REFEIÇÃO e/ou ALIMENTAÇÃO: 
Reforçando a cultura de benefícios flexíveis, disponibilizamos a opção de escolha entre os cartões 
vale-refeição e ou vale-alimentação. Com essa vantagem é possível, anualmente, o colaborador definir 
os valores a receber em cada um dos cartões. Concedemos o desconto de 10% do valor do vale, ao invés 
dos 20% permitidos pelo Programa de Alimentação do Trabalhador do Ministério do Trabalho. 
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CARTÃO VIVA +: 
Por meio do cartão e com com desconto em folha de pagamento oferecemos tratamento odontológico nas clínicas Sesi 
e em terceiros credenciados; convênios com farmácias, óticas, livrarias, cinemas, mercados, hipermercados, entre outros.

ABESSFI: 
Com uma mensalidade de 1% sobre o salário para colaboradores e R$10,00 (dez reais) para estagiários, a Associação 
Beneficente dos Servidores do Sistema Fiep (ABESSFI), dispõe de uma ampla infraestrura de lazer campestre e litorâneo. 
Também oferece convênios com farmácias, plano funeral e transporte para emergências médicas. 

AUXÍLIO CRECHE: 
Benefício concedido aos colaboradores com filhos até 6 anos de idade.

SEGURO DE VIDA: 
Disponível para os colaboradores e seus dependentes, tem cobertura por morte natural ou acidental, cobertura por 
invalidez total ou parcial e assistência funeral. A indenização em caso de morte é baseada em múltiplos de 12, 24, 36 ou 
48 vezes o salário do colaborador. No ano tivemos duas conquistas nas negociações: aprovação das indenizações por 
conta da pandemia e a renovação com reajuste zero. Uma questão que ficou pendente foi a impossibilidade de 
implantar a flexibilidade desse benefício para os colaboradores. 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO: 
Anualmente, o Sistema Fiep oferece para os seus colaboradores e dependentes legais a facilidade para compra da vacina 
anti gripal Influenza com um valor mais acessível que o praticado no mercado. No ano de 2020, devido a pandemia da 
Covid-19, aprovamos a aplicação gratuita para todos os colaboradores e dependentes que aceitaram tomar a vacina. 

TESTES COVID-19:
No início de julho de 2020, disponibilizamos para os colaboradores e seus dependentes a opção da realização do teste 
sorológico para detecção da Covid-19 a um custo reduzido. Em setembro ampliamos uma nova opção oferecendo o 
teste RT-PCR em algumas regiões do estado. Os dois testes são descontados em folha dos colaboradores com valores 
competitivos com o mercado e com a facilidade de realizar os testes dentro das nossas unidades operacionais.
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100% dos nossos colaboradores são elegíveis para usufruir desse benefício. Neste 
ano, concedemos 120 dias de licença-maternidade para 93 colaboradoras e cinco 
dias de licença paternidade para 57 colaboradores. Das 93 colaboradoras que saíram 
em LM em 2020, 91 (97,8%) retornaram ao trabalho e permaneceram empregadas 
por mais de quinze dias após o retorno. Das 93 que retornaram ao trabalho em 2020, 
60 (64,5%) permaneceram empregadas até o final do ano.

401-3

DADOS DE LICENÇA MATERNIDADE
PERÍODO 01/09/2019 A 31/12-2020

EMPRESA SAIRAM DE LM
EM 2019

RT APÓS LM
EM 2020(A)

RETORNARAM DA LM
EM 2019 E PERMANECERAM 

TRABALHANDO (B)

TAXA
DE RETENÇÃO (B)

Sistema Fiep 93 91 60 64,5%

DADOS DE LICENÇA MATERNIDADE
PERÍODO 01/09/2019 A 31/12-2020

EMPRESA SAIRAM DE LM
EM 2019

RT APÓS LM
EM 2020(A)

RETORNARAM DA LM
EM 2019 E PERMANECERAM 

TRABALHANDO (B)

TAXA
DE RETENÇÃO (B)

Sistema Fiep 93 91 60 64,5%

Nota
2020 = Cálculos e informações referentes ao período de 01/09/2019 a 31/12/2020. LM = Licença Maternidade e RT = Retorno ao Trabalho (a) Colaboradoras que retornaram ao trabalho após LM em 2020, 
incluindo aquelas que tinham saído de LM a partir de 01/09/2019. (b) Colaboradoras que permaneceram trabalhando até 31/12/2020.
Fonte: Sistena SENIOR de folha de pagamento.
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Patrocinamos, desde 1997, um plano de Previdência Complementar destinado a prover benefícios 

previdenciários adicionais aos nossos colaboradores. Nosso objetivo é oferecer a possibilidade de se 

prepararem para o futuro, por meio de um planejamento financeiro que permita uma melhor qualidade 

de vida pós-aposentadoria. 

O plano tem modalidade de contribuição variável, chamado de Plano de Benefícios PREVISC - Sistema 

Fiep, e concede ao colaborador manter a modalidade de Contribuição Definida ou optar por um benefício 

vitalício da modalidade de Benefício Definido. O empregado contribui com até 3% sobre a renda menor 

ou igual a R$ 4.538,49 e mais 7,5% sobre o que exceder a R$ 4.538,49. Sobre essa contribuição básica, para 

os colaboradores com menos de 40 anos, fazemos uma contribuição equivalente a 50% da contribuição 

do empregado. Para os colaboradores com idade acima de 40 anos, o valor da contrapartida alcança 100%. 

Nossos colaboradores podem realizar contribuições adicionais e aportes sem a contrapartida do Sistema 

Fiep. O tempo de serviço determina o resgate, a portabilidade, o deferimento (BPD) ou a permanência no 

plano e a possibilidade de poder continuar fazendo as contribuições (sem a contrapartida da empresa).

Com a adesão voluntária, temos um percentual de adesão de 60,33%. A demonstração atuarial conclui 

que a situação econômico-atuarial do plano, em 31/12/2020, está deficitária em (-) R$ 940.880,99, com 

equilíbrio técnico ajustado de R$ 5.619.787,66, conforme demonstrativo a seguir: 

Previdência Complementar

PREVISC SISTEMA FIEP 31/12/2020 em R$
 

Patrimônio de Cobertura do Plano  181.335.129,95
Provisões Matemáticas              182.276.010,94
        de Benefício Concedido           70.796.436,80
        de Benefícios a Conceder         111.556.498,46
        à amortizar                         (-) 76.924,32
Equilíbrio Técnico                 (-) 940.880,99
Ajuste Preci�cação NTN-B’s         6.560.668,65
Superávit/(Dé�cit) Ajustado        5.619.787,66

201-3; 401-2

Nota

Conforme os estudos, o retorno futuro da atual carteira de investimentos foi recomendada redução da taxa de juros de 4,50% para 4,36%,, o que acarreta o aumento da provisão matemática que se entende como o 
valor financeiro necessário para arcar com a cobertura de todos os benefícios vitalícios pagos aos aposentados pelo plano de benefícios.

As premissas financeiras e atuariais são definidas, anualmente, por meio de estudos de aderência realizados pelo atuário do plano de benefícios e aprovadas pelo Conselho Deliberativo da PREVISC (Resolução CNPC 
no 30/2018)., sendo aplicada em 31/12/2020 no plano do Sistema Fiep.

A previsão de aumento da obrigação financeira/atuarial do plano com os atuais assistidos, foi estimada em 30/06/2020 no valor de R$ 715.219,84, aplicadas em 31/12/2020. Adicionalmente, o plano teve rentabilidade 
de 6,99% e não conseguiu atingir a meta atuarial de 10,19% no ultimo exercício, justificado pelo contexto macroeconômico.
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Remuneração

Tendo ações voltadas à retenção de talentos como estratégia para se manter um quadro 

funcional qualificado, engajado e motivado, constantemente revisamos nossas práticas 

de remuneração para adequá-las ao mercado e às nossas necessidades. Assegurando o 

mesmo grau de importância a todas as unidades do Sistema Fiep, temos o piso salarial 

de R$ 1.456,00  acordado junto ao sindicato da categoria, que é 32,36% acima do salário 

mínimo nacional (R$ 1.100,00). Em 2020, o menor salário praticado para um colaborador 

contratado com 200 horas mensais foi 5% maior que o piso salarial acordado com o 

sindicato. Esse índice ficou equiparado entre colaboradores do gênero feminino e 

masculino.

Frente aos desafios causados pela pandemia da Covid-19, em 2020 não realizamos o 

Programa de Remuneração Variável de Vendas. Essa decisão foi assertiva frente a queda 

na venda de serviços, contudo, trabalhamos em algumas redefinições e reestruturação 

do programa para sua sequência em 2021. 

Em relação ao salário médio do Sistema Fiep, embora ainda se tenha uma disparidade 

salarial entre os gêneros, a diferença diminuiu e o salário médio das mulheres no 

Sistema Fiep está, em relação ao ano anterior, 1% mais próximo do salário médio dos 

homens. O salário médio das mulheres encontra-se 6% abaixo, enquanto o salário médio 

dos homens situa-se 6% acima do salário médio do Sistema Fiep. Isso se dá devido a 

composição do quadro funcional em relação ao gênero e função. Sempre na direção do 

respeito e das melhorias para a vida dos nossos colaboradores, pretendemos aprofundar 

medidas que colaborem para a equidade de oportunidades, à promoção do equilíbrio e 

da não discriminação.

202-1; 405-2
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A garantia da segurança e saúde no trabalho, além de ser uma importante linha de atuação com soluções entregues às indústrias, também é aplicada internamente para nossos 

colaboradores, por meio da redução de acidentes no trabalho, prevenção das doenças ocupacionais e melhoria da qualidade de vida. 

Por isso, mantemos o compromisso de promover a conscientização das nossas equipes sobre a importância de se adotar um estilo de vida mais saudável e trabalhar com segurança. 

Por meio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), constituída por representantes das unidades operacionais com o intuito de auxiliar na gestão da temática e apoiar 

do desdobramento das estratégias, promovemos ações preventivas e de consientização, assim como apoio em eventuais incidentes ocorridos. Em 2020, realizamos o processo para 

eleição da nova gestão, que passou a contar com a participação de 80 membros, o que representa 2,36% dos colaboradores do Sistema Fiep.  Contamos, também, com a Brigada de 

Emergências que tem a participação de 367 colaboradores, o que equivale a 10,81% do quadro atual. Essas equipes são treinadas e qualificadas para atendimento de ocorrências 

emergenciais com um papel fundamental nas ações de prevenção e medidas de segurança nas unidades do Sistema Fiep. 

Os acidentes de trabalho são identificados, registrados e investigados com o intuito de ter um mapeamento que possibilite um efetivo controle e gerenciamento dos dados. A 

Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é efetivada em conformidade à legislação. Todos os acidentes registrados em 2020 estavam na categoria de baixa gravidade. Tivemos a 

ocorrência total de 12 acidentes de trabalhos, sendo 9 considerados de trabalho típicos e 3 acidentes de trajeto, que resultaram em 112 dias de afastamento, sendo 18 dias para os 

acidentes típicos e 94 para os acidentes de trajeto. Nenhum dos acidentes resultou em óbito e não tivemos nenhum caso de doença ocupacional no ano de 2020.  

Saúde, qualidade de vida e produtividade

403-1; 403-2; 403-4 

Embora os acordos de negociação coletivas firmados pelo Sistema Fiep com os sindicatos não tenham pautas específicas sobre segurança e saúde, sempre prezamos pelo 

atendimento legal e humanizado, pois é uma prioridade da entidade. Estamos convencidos de que ao melhorar as condições e a qualidade de vida no trabalho, beneficiamos nossos 

colaboradores e suas famílias, além de nos fortaler como empresa socialmente responsável. Também orientamos nossos parceiros e subcontratados para a responsabilidade com as 

questões de segurança e saúde e no trabalho na prestação dos seus serviços, reforçando ainda mais o nosso posicionamento.

Nosso objetivo é reforçar a cultura de saúde e garantir um ambiente 
de trabalho saudável e seguro
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Engajamento e interação

Em um ano em que, rapidamente, tivemos que modificar nossos hábitos na 

família, no trabalho, na escola e no convívio social, precisamos reinventar 

muitas coisas para podermos continuar em sociedade sob um “novo normal”. 

Apesar das dificuldades enfrentadas em 2020, que nos levou a adotar novas 

formas de trabaho e interação, decidimos manter a tradicional Celebração 

dos Resultados do Sistema Fiep com os nossos colaboradores. Reunimos 

nossos colaboradores em um evento virtual, com o intuito de celebrar os 

desafios vencidos e os resultados conquistados em um ano tão atípico para 

todo o mundo.

Modelado no conceito de Juntos, o evento foi transmitido por streaming para 

todo o estado do Paraná e possibilitou a participação remota de mais de 2000 

colaboradores. Esse foi um fato inédito, pois pela primeira vez reunimos todos 

os colaboradores em um único evento, proporcionando interação e diversas 

atrações. Nos anos anteriores, as celebrações eram feitas separadamente por 

unidade de operação.

203-1 

Live Celebração de Resultados 2020
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Ao longo dos últimos anos, o Sistema Fiep vem 
ajustando os processos de Tecnologia da Informação 
(TI) com o objetivo de prover infraestrutura 
tecnológica adequada para a execução das nossas 
atividades e manter aderência à Resolução 563/2012 
do Departamento Nacional, que propõe um modelo 
de governança padronizado para as regionais, com 
destaque para as seguintes diretrizes: 

TECNOLOGIA  
DA INFORMAÇÃO 
403-4 

Foco no negócio:
Trata do alinhamento das ações de TI com os objetivos 
estratégicos das entidades do Sistema Indústria; 

Orientação a processos:
Aborda as estruturas, relacionamentos e comunicação 
necessários para que a TI, os negócios e seus parceiros 
externos implementem a estratégia da organização e 
alcancem as metas definidas; 

Melhoria contínua:
Versa sobre o aperfeiçoamento contínuo dos processos 
de TI apoiado por mecanismos de controle eficazes e 
métricas objetivas e rastreáveis;

Alinhamento sistêmico: 
Prevê a consolidação do uso das práticas de 
governança de TI e entre as áreas de TI das entidades 
do Sistema Indústria. 
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Planejamento
da área de TI 

Processo
decisório de TI 

Gestão de recursos
humanos de TI 

Segurança
da Informação 

Aquisição e
desenvolvimento
de soluções de TI 

Gestão de Níveis
de Serviço 

Contratação
de Bens e Serviços

de TI 
Gestão

de Contratos
de TI 

Processo
Orçamentário

de TI 

Auditoria de TI 

O Sistema Fiep participa de uma rede 
de trabalho com outros departamentos 
regionais com a finalidade de promover e 
disseminar as melhores práticas em cada um 
dos processos previstos pela Resolução. Seu 
objetivo é elevar o nível de maturidade de 
forma equânime em todos os departamentos 
regionais, no que se refere ao modelo de 
governança preconizado. 
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Assim como na maioria das empresas, nos deparamos com a necessidade de migrar nossas atividades presenciais para a modalidade de teletrabalho, o que ocorreu em apenas 5 

dias após as recomendações de aplicação de medidas de isolamento no estado. Tivemos que preparar ambientes, ferramentas, definir processos de atendimentos e treiná-los para 

utilizarem as plataformas de colaboração virtual disponíveis para áudio e videoconferência e para a realização de trabalhos em grupos virtuais. Algumas adaptações em termos 

sistêmicos também foram necessárias para permitir as operações a partir dos acessos remotos dos colaboradores. O cuidado no planejamento e na execução dessas operações 

resultou no cumprimento de todos os contratos e prazos para entrega de serviços não presenciais para os clientes.

Além disso, destacamos outras iniciativas que contribuíram para que o Sistema Fiep superasse seus desafios: 

 ► Atualização de versão das plataformas Microsoft CRM (Customer Relationship Management) e TOTVS SGE (Sistema de Gestão Educacional); 

 ► Início da implantação do duplo fator de autenticação da rede da organização assegurando maior nível de segurança; 

 ► Participação intensa no desenho de processos das operações do laboratório biomolecular (Projeto Biomol); 

 ► Participação ativa na remodelagem dos processos de vendas da organização (Projeto Vendas); 

 ► Ações de cyber segurança, desde o fine tunning de ferramentas, implantação de soluções, até o treinamento de usuários (na modalidade EaD); 

 ► Confecção de painéis de Business Intelligence (BI) para facilitar o acompanhamento das operações, assim como o apoio à tomada de decisão; 

 ► Importantes atualizações tecnológicas no datacenter (core) da organização; 

 ► Implantação de solução de Gateway de Pagamento Eletrônico; 

 ► Construção de editais de licenciamento e consultoria na área de TI para atender as necessidades dos diversos serviços da Fiep;

 ► Análises técnicas de soluções inovadoras para as áreas de marketing e de educação para elevar a competitividade da empresa no cenário pandêmico e pós-pandêmico. 

Desafios e iniciativas
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Para promover uma boa gestão dos projetos executados pelo Sistema Fiep, realizamos duas importantes ações no ano: 1) a extensão dos serviços para as 

áreas de negócio do Sistema Fiep, anteriormente voltado mais para as demandas internas, e 2) a migração do ambiente da ferramenta de gestão PWA/

Sharepoint para a versão on-line. 

O novo ambiente permite maior segurança, controle e visibilidade sobre o andamento das iniciativas, tanto para os usuários nas operações de rotinas, quanto 

para o monitoramento e gerenciamento dos projetos pelos gestores. Além disso, oferece a possibilidade de acesso remoto, recurso muito importante no 

período de pandemia. 

A atualização proporcionou maior governança sobre o gerenciamento dos projetos a partir da implementação de procedimentos padronizados, processos 

automatizados e gerenciamento de usuários (perfis de acesso). 

Enviamos reportes semanais aos gestores para acompanhamento das inciativas definidas como prioritárias para os gestores e ministramos capacitações 

para pontos focais das áreas relacionadas às ferramentas de gestão de projetos e mapeamento de processos.

GERENCIAMENTO  
DE PROJETOS
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Com a finalidade de suprir e abastecer eficientemente as unidades operacionais e de negócios, garantindo a execução das atividades finalísticas do Sistema Fiep, sem interrupções 

nos processos e respeitando os valores estabelecidos no Plano de Execução Orçamentária do exercício, direcionamos nossos esforços tanto na gestão de toda a cadeia de suprimentos 

quanto no relacionamento com nossa cadeia de fornecedores.

A cadeia de suprimentos atua com foco direto nas áreas de negócios do Sistema Fiep, vinculadas às linhas de atuação para o desenvolvimento e fortalecimento da indústria 

paranaense. Para tanto, as células de atuação que compõem a nossa estrutura de atendimento estão divididas da seguinte forma: 

Cadeia de Suprimentos

GESTÃO DE SUPRIMENTOS 
E ENGENHARIA

TI INOVAÇÃO E 
INVESTIMENTOS

CSC E OPERAÇÕES
MKT, EVENTOS, 

CULTURA, EDUCAÇÃO, 
COMERCIAL E ÁREAS 

FIEP

SAÚDE E RH

PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO

ATIVIDADES
FINALÍSTICAS

Suprimentos
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Devido à redução das atividades provocada 
pela pandemia, devidamente respaldada 
pelo plano de contingenciamento adotado 
pelo Sistema Fiep, em 2020 houve a 
suspensão parcial ou total de 143 contratos 
com o reestabelecimento das condições 
previamente negociadas em 140 contratos.

102-9 , 102-10, 204-1

Recebimento 
mercadorias e atestes 
execução de serviços, 
provisão e liquidação 

de pagamentos a 
fornecedores

Planejamento de
compras, Análise de

mercado, Cronograma
de investimentos,

Estruturação por áreas
de negócio.

Execução das compras 
conforme preceitos 

constitucionais, 
regulamentos e 

normativas.

Logística, Gestão de 
estoque, Distribuição de 

mercadorias.

Central de contratos,
Indicadores, Gestão de
entregas, Noti�cação

de fornecedores.

Processos de suprimentos

Nota
Em 2020 a distribuição de compras do Sesi e Senai com fornecedores do estado foi superior a 50%. Nessas contratações, prevalecem os princípios constitucionais e compliance em relação às diretrizes previstas 
no Regulamento de Licitações e Contratos das entidades Sesi e Senai e das normativas internas que orientam o formato de contratação no Sistema Fiep.
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Em consequência das ações iniciadas em 2019, no início de 2020, o edifício do Instituto Senai de Inovação em 

Eletroquímica em Curitiba, recebeu a Certificação LEED Gold e os edifícios do Instituto Senai de Inovação em Engenharia 

de Estruturas e do Instituto Senai de Tecnologia em Metalmecânica receberam as Certificações LEED Platinum, sendo 

o primeiro edifício de Maringá a receber este certificado e também o primeiro LEED Platinum V4 do interior do Paraná.

Com isso, tornam-se referência para o setor quanto à inovação e sustentabilidade dentro de seus processos construtivos, 

incentivando, também, as indústrias em tais práticas.  Como destaque trazemos os cuidados de organização do canteiro 

de obras para garantir um ambiente adequado de construção conforme exigência; a escolha dos materiais aplicados 

na edificação que garantem a melhoria do ambiente interno, da eficiência energética do edifício e dos impactos 

ambientais provocados pela construção; as telhas das coberturas possuem acabamento externo branco, reduzindo 

a emissão de calor, assim como o piso intertravado de concreto, cujo acabamento natural também contribui para 

diminuir as ilhas de calor formadas pela reflexividade dos materiais. Todas as medidas aplicadas buscam as melhores 

práticas dentro dos conceitos das construções sustentáveis e trazem como benefício a redução dos impactos à 

natureza e a utilização com eficiência dos bens naturais.

Engenharia
Certificações LEED

203-2
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Pinhais: laboratório de ferrovias

A parceria com a empresa Rumo Logística resultou na proposta de 

construção de uma estrutura de ensino para a formação de novos mecânicos 

e maquinistas, aumentando a oferta de mão de obra qualificada do setor 

ferroviário no estado do Paraná. Da parceria, coube ao Senai a infraestrutura 

de galpões e à Rumo o fornecimento dos equipamentos, profissionais 

e ativos (trilhos, locomotivas e vagões). O projeto foi iniciado em 2018 e 

finalizado em 2020.

Laboratório Biomol | ISI Eletroquímica – Curitiba/PR

O ISI Eletroquímica conta atualmente com 2400 m² divididos em 15 

laboratórios de Baterias, Corrosão, Revestimentos Inteligentes e Sensores 

e Biossensores Eletroquímicos. Com a pandemia da Covid-19, houve a 

necessidade de auxiliar os laboratórios centrais do país na realização de 

testes moleculares para a detecção do vírus. Para tanto, a área de Sensores e 

Biossensores Eletroquímicos foi adaptada para produzir os testes laboratoriais 

de RT-PCR, que sofreu adequação na infraestrutura física e tecnológica do 

espaço para implantar o laboratório de biologia molecular nível NB-2 (Nível 

de Biossegurança 2) para realização de exames. Tais intervenções visaram 

estabelecer ambientes que atendessem à Resolução nº 50 de 2002 emitida 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), além da legislação 

municipal – PROJEVISA, da Prefeitura Municipal de Curitiba.

203-1

Laboratório de Ferrovias 
- Pinhais-PR

Laboratório Biomol - Curitiba-PR
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Adequação elétrica para instalação dos equipamentos SPS e cicladores do ISI eletroquímica – Curitiba/PR

Este serviço visou a adequação da rede elétrica do prédio novo para a tensão de 380 V nos laboratórios de Scale Up de Processos e Teste de Desenvolvimento de Baterias para que 

ocorresse a instalação do SPS, equipamento imprescindível para realizar as operações de sinterizações de materiais cerâmicos dos componentes das baterias, e cicladores, que 

realizam os testes de desempenho nas baterias. A alteração consistiu na instalação de novos ramais alimentadores, circuitos com condutores elétricos, um novo transformador de 

baixa tensão e demais componentes necessários para o funcionamento dos referidos equipamentos.

Intervenções para revitalização e adequações de 
acessibilidade no estado

Com a revitalização dos ambientes, sejam externos ou internos, é 

preciso garantir que qualquer pessoa que transite pelos espaços 

não tenha nenhuma interferência de barreiras que possa impedir 

a circulação. Atualmente, estão em andamento obras e serviços 

de adequação e modernização dos espaços, visando eliminar os 

obstáculos existentes, incorporando essas pessoas ao convívio 

social, de acordo com a norma reguladora, da ABNT que define os 

aspectos de acessibilidade a serem observados nas construções 

urbanas - NBR 9050/2020.

Reforma de acessibilidade e revitalização do Sesi Ponta Grossa/PR

A reforma de acessibilidade e revitalização do Sesi Ponta Grossa iniciou em 2020 e tem previsão de conclusão em 2021. O serviço visa adequar diversos pontos de infraestrutura 

(calçadas, muros, acessibilidade), criação de espaços comuns (para alunos), adequações legais (Corpo de Bombeiros), de modo a atender às normas e melhorar o funcionamento 

da unidade. 

203-1

Sesi - Ponta Grossa - PR
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Qualidade/renovação do ar – intervenções para climatização no estado 

Com os projetos de ar-condicionado projetados pela engenharia, objetiva-se uma melhoria na qualidade do ar interior, além da eficiência energética e do atendimento às normas 

nacionais ou internacionais. Tal premissa garante uma redução expressiva no nível de CO2 do ambiente, que impacta positivamento no desempenho de atividade dos ocupantes. O 

benefício é alcançado por meio da renovação de ar dos ambientes, utilizando um sistema de insuflamento de ar externo com tratamento prévio através de filtragem.

Conclusão do bloco 5 e demais infraestruturas de 
implantação em Paranaguá/PR

Visando adequar e modernizar as estruturas para um melhor atendimento ao 

público, foram concluidas as obra de revitalização e ampliação do Senai CFP 

Paranaguá (Bloco 5), que contou com a construção de novos laboratórios e 

adequação do sistema de exaustão e acondicionamento dos gases de solda 

e mecânica automotiva, espaço para secretaria, pavimentação e acesso ao 

estacionamento, adequação da rede de esgoto, cisterna, hidrantes, reserva 

técnica de incêncio, proteção contra descarga atmosférica e adequação de 

acessibilidade a PcDs.

203-1

Senai - CFP - Paranaguá - PR
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Revitalização do estacionamento do edifício sede – Curitiba/PR 

A reforma e manutenção do estacionamento do Edifício Lydio Paulo Bettega iniciou em 

2020 e tem previsão de conclusão em meados de 2021. Ela é necessária para melhorar a 

segurança dos usuários, melhor aproveitamento dos espaços, adequação da infraestrutura e 

atendimento às normas de legislação e acessibilidade, conforme a norma NBR 9050/2015, e 

com a correta identificação de vagas de veículos para pessoas com deficiência; vagas verdes 

(veículos elétricos ou de baixa emissão de CO2); carga e descarga; embarque e desembarque 

e adequação da drenagem e escoamento de águas pluviais.

Impermeabilização de terraços e lajes do bloco principal do Campus da 
Indústria – Curitiba/PR 

A edificação do Campus, com aproximadamente 20 anos, requeria uma manutenção preventiva imediata para adequação das lajes e terraços, com a reestruturação do sistema de 

impermeabilização, eliminando as infiltrações já existentes e protegendo a estrutura de possíveis danos causados pelo excesso de umidade. A impermeabilização de aproximadamente 

2490 m² iniciou em 2020 e foi concluído em abril de 2021.

Adequações da rede de esgoto na unidade CIC – Curitiba/PR

Para adequação das exigências da Sanepar, foram executadas algumas obras na rede de esgoto sanitário e de águas pluviais, com a eliminação de fossas sépticas ainda existentes, 

e a adequação das caixas de gordura e passagens da unidade. A obra é uma etapa imprescindível para que a unidade tenha o CVCO de todos os blocos e assegure a renovação dos 

alvarás.

305-1

Sede - Curitiba -PR
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Continuamente empenhado na aplicação de medidas e ações que visam a sustentabilidade ambiental, o Sistema Fiep segue com foco na redução das emissões de GEE para a 

mitigação dos impactos ambientais oriundos de suas atividades, frente às mudanças climáticas. Destacamos as principais ações e medidas que continuam sendo praticadas:

 ► Programa de carona solidária;

 ► Projetos e investimentos em eficiência energética;

 ► Redução nas viagens a serviço (maior utilização de reuniões por videoconferências e plataformas digitais);

 ► Priorização no uso de combustíveis mais sustentáveis (etanol) nos veículos a serviço;

 ► Inventário de emissões;

 ► Neutralização dos gases em parte dos eventos próprios.

Contribuem com nosso propósito as novas construções que seguem o conceito sustentável, visando atender à certificação LEED e desta forma acabam repercutindo na redução 

das emissões de GEE. Já são 3 ISTIs no estado e 1 CFP. As certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) concedidas a construções sustentáveis avalia o projeto 

e a construção de edifícios em termos de eficiência energética, uso de água, qualidade do ar e tipos de materiais de construção empregados, além de fatores ambientais, como 

acesso a transporte público e uso responsável dos recursos naturais, contribuindo para a redução no consumo de energia e a melhoria na eficiência energética do edifício, em face 

da escolha dos materiais aplicados.

AMBIENTAL
305-1; 305-5

Além disso, seguimos com nosso constante trabalho de monitoramento e gestão dos resultados ambientais. Destacamos que em 2020, em decorrência da pandemia, as comparações 

com os anos anteriores foram impactadas, visto que a suspensão das atividades presenciais não possibilitaram uma avaliação equivalente dos resultados. Assim, alguns dos nossos 

números não refletem, necessariamente, nossos esforços para atender aos compromissos com a sustentabilidade ambiental. 

Promover o uso adequado dos recursos naturais e reduzir os impactos da nossa atividade, diminuindo 

emissões e a geração de resíduos, são fundamentais para nós.
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Nesse período, tivemos colaboradores em suspensão e em redução de jornada de trabalho, além de uma redução no quadro de funcionários. Muitas unidades ficaram fechadas 

ou com grande parte do efetivo trabalhando de maneira remota, em especial na área educacional que teve praticamente 100% dos atendimentos e aulas migradas para o modelo 

virtual, reduzindo significativamente o número do público das unidades. Outro fator importante foi que a maioria das reuniões ocorreu por videoconferências ou plataformas digitais, 

seguindo a prática que já vinha sendo utilizada até então e que foi intensificada nesse período. 

Assim, essas mudanças implicaram na reduções no consumo de materiais, uso de água e energia, quantidade de resíduos produzida e encaminhada aos aterros, frequência das 

viagens rodoviárias ou aéreas e, por consequência, no volume de emissões de CO2e, conforme apresentado a seguir.

CONSUMO 2019 2020

PAPEL 107,40 toneladas 33,048 toneladas

TONER 4.597 unidades 2.819 unidades

LÂMPADAS 
FLUORESCENTES 313 unidades 879 unidades

LÂMPADAS LED 10.427 unidades 4.463 unidades

Nota
*O aumento no número de aquisições de lâmpadas fluorescentes deve-se à orientação para que as unidades fizessem um estoque de materiais de manutenção. 
A substituição de lâmpadas fluorescentes por LED, iniciada em 2019, foi para todas as unidades, no entanto, foi suspensa em 2020, sendo planejada a retomada da estratégia de substituição para 2021. 

301-1
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302-3; 302-4; 303-1; 305-2 e 302-5

9.914,05

3.858

2,569739

3,64%

8.734

3.924

2,22579

-10,23%

1.672

3.396

0,492344

-80,84%

REDUÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA - -25,42TJ

CONSUMO DE ENERGIA (MWH)

COLABORADORES

INTENSIDADE (MWH/COLABORADORES)

VARIAÇÃO

2018      2019      2020
9.914

35,69

MWH

TJ

8.734

31,44

1.672

6,02

2018      2019      2020

CONSUMO E REDUÇÃO
NO USO DA ÁGUA

CONSUMO m³: 93.406

REDUÇÃO DE: 53.742 m³ NO CONSUMO DE ÁGUA

ENERGIA
INTENSIDADE (MWH/COLABORADORES) 0,492344
REDUÇÃO DE 1,733446 MWH POR COLABORADOR

EMISSÕES DIRETAS DE GASES  EFEITO ESTUFA 

EMISSÕES INDIRETAS DE ENERGIA

INTENSIDADE DE EMISSÕES DE GEE

EMISSÕES TOTAIS

TOTAL DE EMISSÕES: 103,04tCO2e.
Redução nas emissões de 85%**

TOTAL DE EMISSÕES: 1.226,07tCO2e.

TOTAL DE EMISSÕES EM 2020: 252,18tCO2e.
Redução de 40% nas emissões*

TAXA DE INTENSIDADE: 0,47 tCO2e.

Nota
Nota:
Energia: Para esse calculo, utilizamos o nosso quadro funcional como denominador para definir a intensidade energetica e o total de energia eletrica consumido.
Considera o numero total de colaboradores, incluindo estagiarios e bolsistas.
Taxa de intensidade total: apresentou queda expressiva em comparacao a 2019 devido a grande reducao de viagens a negocios devido a pandemia, com um total de emissoes de 1.226,07 tCO2e 
e taxa de intensidade de 0,47 tCO2e.
Emissões: A maioria das reunioes ocorreu por meio de videoconferencias ou plataformas digitais, afetando de forma significativa a diminuicao das emissoes diretas. A estimativa de emissoes de 
GEE – escopo 2 em 2020 foi de 103,04 tCO2e, apresentando uma reducao expressiva nas emissoes na ordem de 85% em relacao as emissoes do mesmo escopo em 2019 (678,12 tCO2e).
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Consumo de energia sofreu: redução de 81% em relação a 2019, enquanto as emissões decresceram 85%. Essa diferença se deu em função da matriz 

energética utilizada a cada mês, percebendo que em 2020 a matriz energética menos poluente foi mais utilizada, predominando a energia hidrelétrica 

(energia mais limpa). O consumo per capita de energia foi de 0,49 MWh em 2020, aproximadamente 78% menor que em 2019 (2,22 MWh).

Total de emissões: o valor resultante considera o transporte dos colaboradores (deslocamento casa – trabalho), geração de resíduos sólidos, transporte 

aéreo a serviço, bem como os percursos a serviço realizados via táxi, conforme apresentado a seguir, considerando os impactos de emissões em cada 

um dos aspectos:

Número total de colaboradores: redução em 13,6%, passando de 3.924 colaboradores (2019) para 3.390 (2020)*

Transporte terrestre dos colaboradores: foram utilizados os mesmos indicadores de 2019 relativos aos tipos de veículos e combustíveis utilizados 

pelos colaboradores no transporte próprio, predominando a utilização de gasolina (combustível fóssil). Neste sentido, considerando a sazonalidade 

mensal no total de colaboradores, registramos emissão de 793,18 tCO2e em 2020, inferior a 1.580 tCO2e emitidas em 2019, ou seja, praticamente 50% 

de redução nas emissões.

Transporte aéreo dos colaboradores: em 2020, a quilometragem percorrida em viagens aéreas foi significativamente inferior a 2019, apresentando um 

decréscimo de 72%, sendo que para curta e média distância o declínio foi de 79%, enquanto que as viagens de longa distância apresentaram uma queda 

de 91%. Em geral, quanto às emissões de CO2e, houve uma queda acentuada na razão de 85%, resultando em 140,89 toneladas a menos de CO2e**

Resíduos: considerando a quantidade estimada de resíduos encaminhada para aterro sanitário de 225,82 toneladas, projeta-se uma emissão de 281,80 

tCO2e, levando em conta a gravimetria dos resíduos, precipitações e principais sistemas adotados nos aterros. Cabe destacar que no referido cálculo 

foi contemplado o total mensal de colaboradores exercendo atividades nas instalações do Sistema Fiep, excluindo aqueles atuando no regime de 

teletrabalho. Desta forma, o resultado tende a se aproximar mais da realidade na geração de resíduos, a qual é diretamente afetada pelas atividades do 

sistema (parte suspensa) e pela quantidade de colaboradores.

305-2; 302-5; 305-1; 305-3; 305-4
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A atuação de cada uma das entidades é pautada em estratégias e modelos que favorecem e contribuem para que as demandas sejam atendidas com efetividade, segurança 

e transparência. Com o uso de plataformas e metodologias diferenciadas, conseguimos atender e oferecer aos nossos clientes e partes interessadas conteúdos e soluções de 

qualidade e com a agilidade necessária ao atendimento dos anseios e necessidades que o ambiente impõe. A seguir conheça as principais plataformas, metodologias e patentes 

que as entidades utilizam ou aplicam no seu dia a dia.  

Plataformas
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

SISTEMA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA (SGT): sistema que possibilita o controle e gestão dos atendimentos de serviços de tecnologia e inovação, também utilizado como sistema 

de reporte de produção e resultados para o DN. 

PWA: sistema de gestão e prestação de contas de projetos de inovação, utilizado para o apoio a eficiência operacional e a execução físico-financeiro dos projetos de inovação com 

as empresas. 

INTELECTUAL (PLATAFORMAS, METODOLOGIAS, PATENTES)
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REPRESENTATIVIDADE E DEFESA DE INTERESSES INDUSTRIAIS

LEGISDATA: sistema da CNI de monitoramento e acompanhamento de proposições legislativas, utilizado para sinalizar posicionamentos e pareceres técnicos das matérias 

apresentadas junto ao Poder Legislativo Federal.

INTELIGOV: sistema de acompanhamento e monitoramento de matérias legislativas e publicações nos diários oficiais em nível federal, estadual e municipal, com perfil parlamentar 

e notícias da esfera pública.

A REDE CIN utiliza plataformas disponibilizadas pela CNI para registro e gestão das ações de cada estado: 

 ► SPHINX: utilizado para a realização de capacitações, eventos, encontros de negócios e consultorias em inteligência comercial. Funciona como um CRM, com informações do 
cliente desde seu cadastro até a avaliação de satisfação. 

 ► COD BRASIL: Certificado de Origem Digital – utilizado para a certificação de que o produto é brasileiro, com direito a benefícios tarifários de exportação e para o exportador 
usuário da plataforma, permite que escolha por qual estado deseja realizar a sua exportação.

CONECTA INDÚSTRIA: desenvolvida para fomentar o associativismo e auxiliar na divulgação dos produtos e serviços do Sistema Fiep aos sindicatos. O lançamento está previsto 

para o ano de 2021, visto que a pandemia inviabilizou a realização de treinamentos in loco com os sindicatos. 

PORTAL DO SINDICATO: ferramenta desenvolvida pela Fiep que disponibiliza dados do setor, extraídos da base do Observatório do Sistema Fiep, com o objetivo de aperfeiçoar a 

gestão dos sindicatos associados, e melhorar o desempenho organizacional, a sustentabilidade financeira e subsidiar a tomada de decisões das indústrias associadas. 

MICROSOFT TEAMS: ferramenta para apoio aos sindicatos e indústrias com soluções rápidas e de acordo com suas necessidades, foi disponibilizado o acesso à ferramenta para que 

pudessem realizar reuniões, cursos e capacitações, possibilitando a continuidade de suas ações e serviços. 

SISTEMA DE ELEIÇÃO SINDICAL ELETRÔNICA (SIESE): plataforma on-line que possibilita ao sindicato uma maior participação dos filiados/associados no processo eleitoral, com 

banco de dados atualizado tempestivamente. As eleições podem ser facilmente visualizadas, com registro de votos on-line e fácil acesso aos interessados, garantindo transparência 

e confiabilidade. 



SISTEMA FIEP 155

MICROSOFT: as ferramentas do pacote Office, em especial o Office 365, tiveram um papel importante para os processos educacionais da instituição, pois possibilitaram a migração 

do modelo presencial para on-line, além de conceder licenças gratuitas aos alunos para download. 

MANNESOFT: sistema de gestão educacional utilizado no IEL, desenvolvido especialmente para otimizar os processos da gestão escolar, trazendo mais agilidade e eficiência, e 

melhorar o posicionamento de mercado. Atende às necessidades das Faculdades da Indústria, Educação Executiva e demais serviços educacionais da rede.

SEGURANÇA E SAÚDE

SESI S+: sistema integrado e parametrizado nos padrões e metodologia do Sesi de Gestão Ocupacional em SST e atendimento a questões regulatórias. Com funcionamento 100% 

on-line, possibilita a gestão completa e em tempo real, com soluções customizadas às necessidades de cada empresa, bem como a integração entre sistemas e dados. 

SESI VIVA+: reúne diversas informações relevantes sobre saúde, segurança e ambiente de trabalho. Traz um ambiente unificado de dados que possibilita a geração de informações 

estratégicas qualificadas e estruturadas, além de um canal de relacionamento entre indústria, trabalhador e Sesi.

PORTAL VACINAS: criado para ser o sistema oficial de gestão da campanha de vacinação do Sesi no Paraná e das indústrias que aderem às campanhas, permitindo acompanhar 

todas as etapas até a conclusão da vacinação. 

EDUCAÇÃO 

SOLUÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – MOODLE E LMS CONNECT: utilizada nos cursos a distância, otimizando os processos de tutoria, organização de turmas e registros 

escolares e a plataforma Learning Management System -LMS Connect da Time to Know faz parte da padronização nacional por meio da integração com o sistema de gestão escolar. 

SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR (SGE): utilizada para organização, gestão e controle dos processos educacionais. Em 2020, foram realizados investimentos em integrações/

customizações para otimizar os processos da gestão escolar, trazendo mais agilidade e eficiência para melhorar o posicionamento de mercado do Senai.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA EMPRESAS - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA): plataforma de estudo customizada que possibilita à empresa escolher os cursos 

para a construção de novas competências dos colaboradores de acordo com as necessidades de cada negócio, com certificação e acompanhamento do desenvolvimento do 

colaborador.
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CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL

APLICATIVO SESI CULTURA: facilita o acesso à cultura pelo trabalhador da indústria, seus dependentes, alunos e comunidade em geral, que podem consultar digitalmente a 

programação, fazer a reserva de lugares e a aquisição de ingressos. O Sesi no Paraná é o primeiro a lançar o aplicativo em todo o país. 

PLATAFORMA EMPODERAMENTO DAS MULHERES - TRABALHO E VALORIZAÇÃO: traz relatórios dinâmicos e tempestivos de indicadores sobre equidade de gênero e raça no 

Brasil, possibilitando acessar dados por estado e município e comparar indicadores. 

PORTAL ODS: reúne informações para dar suporte a todas as instituições no Brasil interessadas na implementação dos ODS e conta também com informações sobre o desempenho 

de todos os municípios e estados brasileiros no alcance das metas. 

PORTAL LONGEVIDADE E PRODUTIVIDADE: oferece um conjunto de relatórios dinâmicos e materiais diversificados relacionados ao trabalho. Os temas abordados demonstram 

como a segurança e a saúde estão diretamente ligadas ao bem-estar do trabalhador, à sua produtividade, e à competitividade da indústria. 

SOLUÇÕES SISTÊMICAS: 

PLATAFORMAS MICROSOFT: por meio das soluções da Microsoft, utilizamos sistemas para apoio às áreas financeira, contábil, tributária, orçamento e custos, e de patrimônio, além 

do CRM para a área comercial, de plataforma de colaboração e produtividade, sistema de Business Intelligence para apoio à tomada de decisão, automação de processos, gestão 

de serviços e de gestão de projetos.
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EDUCAÇÃO

COLÉGIO SESI DA INDÚSTRIA: a metodologia educacional do Colégio Sesi da Indústria tem como objetivo a cooperação e o desenvolvimento de habilidades sociais e humanas 

aliada às tecnologias de inovação. A partir de 2021, investimentos em tecnologias e equipamentos modernos possibilitarão a simulação e experimentação da prática a partir de 

realidade virtual, integrando o Ensino Médio com a formação técnica profissional direcionada às necessidades da indústria e pautada em Projetos de Trabalho e Aprendizagem. 

EJA ENSINO MÉDIO E EJA + QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE: voltados à formação de jovens e adultos no Ensino Médio, o Sesi, em parceria com o Senai, realiza a capacitação 

e possibilita a formação profissionalizante (em processo de aprovação) dos alunos a partir de uma metodologia diferenciada de mapeamento para identificar as competências 

adquiridas ao longo da vida

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: as metodologias de ensino adotadas nos cursos ofertados pelo Senai contam com laboratórios que simulam o dia a dia das indústrias e alia prática e 

teoria. Para deixar as atividades semelhantes à realidade fabril, as aulas práticas estão alinhadas aos elementos da indústria 4.0, com métodos ativos de aprendizagem. 

INICIAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA: visa a expansão da formação de jovens no novo Ensino Médio e a elevação da qualidade do ensino. Realizado em conjunto com 

nossos parceiros, conta com metodologias exclusivas e abordagens diferenciadas que incluem as temáticas dos ODS e de educação empreendedora.

Metodologias
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SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

RISCOS OCUPACIONAIS: a partir de diretrizes do DN e definições dos grupos técnicos de trabalho entre as regionais, a metodologia baseia-se em conceitos da ISO 31000 na gestão 

de riscos, da AIA Adaptado, Matriz elaborada seguindo estudos desenvolvidos por Mulhausen & Damiano (1998) e pelo apêndice D da BS 8800 (BSI, 1996), sendo a matriz de risco 

adaptada considerando a probabilidade do risco versus a gravidade ou dano ao trabalhador.

CUIDE-SE + SAÚDE MENTAL: visa a atuação preventiva e sistêmica junto às lideranças e aos trabalhadores, por meio de estratégias de abordagem sobre saúde mental e gestão de 

riscos psicossociais no trabalho, realizando capacitações para gestores e ações educativas e preventivas para trabalhadores.

CIRCUITO SAÚDE: projeto-piloto que leva para dentro da empresa exames de saúde e práticas de mindfulness por meio de um circuito de exames clínicos e orientações, com 

resultados emitidos em poucos minutos.

METODOLOGIAS APLICADAS PELO CENTRO DE INOVAÇÃO SESI LONGEVIDADE E PRODUTIVIDADE (CIS): 

 ► Skills 4.0: identifica e sistematiza habilidades para a Indústria 4.0, baseada na literatura especializada e em estudos de referência no contexto da quarta revolução industrial. 

 ► Indústria Acessível 4.0: análise da estrutura para identificar a possibilidade de inclusão da pessoa com deficiência, reabilitados e longevos a partir da compatibilização de suas 
características aos postos de trabalho. Congrega a tecnologia mobile com a plataforma web, possibilitando o diagnóstico em curto espaço de tempo.

 ► Rotas da Diversidade: auxilia as indústrias e a sociedade em geral a implementar ações de inclusão, por meio de um roadmap que detalha as ações propostas para temas de 
longevidade, diversidade e inclusão, em micro e macroambientes, no curto, médio e longo prazo.

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 

Aplicada pelo Observatório Sistema Fiep, a Prospectiva Estratégica é uma abordagem que propicia o planejamento de longo prazo, investiga futuros possíveis e explora suas 

possibilidades por meio da obtenção e análise das opiniões de diversos atores de forma estruturada, interativa, participativa, coordenada e sinérgica. 

RISCOS CORPORATIVOS 

A gestão de riscos corporativos segue as metodologias de Avaliação Geral de Riscos (AGR), baseada no framework do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) e com as orientações do Projeto de Revisão dos Processos Corporativos desenvolvido pela CNI, uma metodologia própria para identificação, classificação e 

gestão dos processos, riscos e controles para o Sistema S, alinhado às premissas do IBGC e TCU.
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Patentes
O Senai no Paraná possui sete pedidos de patentes em trâmite no INPI, conforme abaixo:

 ► Processo de reforço mecânico de vernizes acrílicos por meio de incorporação de nanocelulose - BR 102015026082-2.

 ► Processo para obtenção de gesso ecológico - sulfato de cálcio e produto resultante - BR 10 2017 008156 7.

 ► Papel filtro para óleo diesel - BR 10 2017 023712 5.

 ► Processo para produção de material celulósico a partir de matéria-prima de dejeto bovino ou de outros animais ruminantes e produto assim obtido - BR 10 2015 004676 6.

 ► Processo de obtenção de um biossensor eletroquímico, método para avaliação de peptídeos e biossensor obtido - BR 10 2018 016617 4.

 ► Processo para obtenção de eletrólito sólido com estrutura garnet relacionada com óxidos de metais e produto resultante - BR 10 2017 011877 0.

 ► Processo de obtenção de compósito termoplástico a partir de resíduos de madeira - BR 10 2017 001352 9.
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G
A

BI
N

ET
E

Curitiba Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
ABNT/CEE-323 (Comissão Especial de Estudo para discutir e estabelecer, por 
consenso, regras, diretrizes ou características para a Economia Circular).

-

Paranaguá Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA Conselho de Administração (representantes do G7 - classe empresarial) -
Francisco  Beltrão Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná Conselho Articulador -

Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Relações Institucionais / Governamentais
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico CEOs & Chairperson
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Capital Humano
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Marketing e Comunicação
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Economia e Finanças
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Compras
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Vendas
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Indústria e Manufatura
Curitiba Associação de Comércio Exterior - AEB Conselho de Administração -

Curitiba Associação Junior Achievement no Paraná - JAPR Conselho Consultivo -

Curitiba Centro Cultural Teatro Guaíra Conselho de Administração - representante da Comunidade Artística do Paraná -

Foz do Iguaçu Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás Conselho de Administração -
Foz do Iguaçu Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás Conselho Fiscal -

Londrina CODEL - Londrina Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas -
Curitiba Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL Conselho de Consumidores da Copel Distribuição -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho de Assuntos Tributários e Fiscais -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Agronegócios - COAGRO -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa - COMPEM -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Assuntos Legislativos (CAL) -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade - COEMAS -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Mineração – Comin -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Infraestrutura - COINFRA -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI
Conselho Temático de Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico - 
COPIN

-

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Relações do Trabalho e de Desenvolvimento Social - CRT -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático da Indústria de Defesa e Segurança - CONDEFESA -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI GT DE ECONOMIA CIRCULAR -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Clima -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede de Florestas -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Resíduos Sólidos -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Biodiversidade -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede de Recursos Hídricos -

CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / GRUPO DE TRABALHO

APÊNDICES

AREA CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / GRUPO DE 
TRABALHO

Curitiba Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
ABNT/CEE-323 (Comissão Especial de Estudo para discutir e 
estabelecer, por consenso, regras, diretrizes ou características para 
a Economia Circular).

-

Paranaguá Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA Conselho de Administração (representantes do G7 - classe 
empresarial) -

Francisco  Beltrão Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná Conselho Articulador -

Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Relações Institucionais / Governamentais
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico CEO´s & Chairperson
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Capital Humano
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Marketing e Comunicação
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Economia e Finanças
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Compras
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Vendas
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Indústria e Manufatura
Curitiba Associação de Comércio Exterior - AEB Conselho de Administração -

Curitiba Associação Junior Achievement no Paraná - JAPR Conselho Consultivo -

Curitiba Centro Cultural Teatro Guaíra Conselho de Administração - representante da Comunidade Artística 
do Paraná -

Foz do Iguaçu Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás Conselho de Administração -

Foz do Iguaçu Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás Conselho Fiscal -

Londrina CODEL - Londrina Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas -

Curitiba Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL Conselho de Consumidores da Copel Distribuição -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho de Assuntos Tributários e Fiscais -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Agronegócios- COAGRO -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa - COMPEM -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Assuntos Legislativos (CAL) -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade - COEMAS -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Mineração – Comin -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Infraestrutura - COINFRA -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Política Industrial e Desenvolvimento 
Tecnológico - COPIN -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Relações do Trabalho e de Desenvolvimento 
Social - CRT -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático da Indústria de Defesa e Segurança - 
CONDEFESA -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI GT DE ECONOMIA CIRCULAR -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Clima -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede de Florestas -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Biodiversidade -

G
AB

IN
ET

E



SISTEMA FIEP 161

AREA CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / GRUPO DE 
TRABALHO

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede de Recursos Hídricos -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI - Grupo de Trabalho - Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais (CEFEM)

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Grupo de Trabalho - Rede de Economia Circular da Indústria -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Colaborativa de Compliance do Sistema Indústria -

Paranaguá Conselho de Autoridade Portuaria do Porto de Paranaguá - CAP - -

Rolândia Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e 
Estratégico - CODESE

Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico 
- CODESE -

Florianópolis Cventures Primus FMIEE Comitê de Investimentos -
Curitiba Fundação Araucária Conselho Superior -

Curitiba Fundação da UFPR para o Desenv. da Ciência da Tecnologia e 
da Cultura - FUNPAR Conselho Diretor -

Curitiba G7 Comitê Estratégico que tratará da execução do convênio entre as 
entidades do G7 e a Itaipu -

Curitiba G7 Grupo técnico do G7 -
Curitiba G7 Grupo tributário do G7 -

Curitiba Governo do Estado do Paraná Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - FOPEME Racionalização Legal e Burocrática

Curitiba Governo do Estado do Paraná Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - FOPEME Comitê de Acompanhamento Tributário

Curitiba Governo do Estado do Paraná Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - FOPEME

Comitê Temático de Formação e Capacitação 
Empreendedora

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo Câmara Técnica dos Instrumentos da Política Estadual de 
Recursos Hídricos - CTINS

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria do Estado da Agricultura Câmara Setorial da Mandioca e Derivados do Estado do 
Paraná

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração 
Penitenciária

Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas - 
CONESD

Curitiba Governo do Estado do Paraná Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - FOPEME Acesso aos Mercados e Integração Internacional

Curitiba Governo do Estado do Paraná Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - FOPEME Comitê de Tecnologia e Inovação

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais - CCRF

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA Grupo de Trabalho - Resíduos - análise Lei nº 19.260/2017

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda GT - Conselho Estadual de Parques Tecnológicos - 
CEPARTEC

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - 
SETI Parque Tecnológico Virtual do Paraná

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral Conselho Administração do Instituto de Pesos e Medidas do 
Paraná - IPEM/PR

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEMA
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Curitiba Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
ABNT/CEE-323 (Comissão Especial de Estudo para discutir e estabelecer, por 
consenso, regras, diretrizes ou características para a Economia Circular).

-

Paranaguá Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA Conselho de Administração (representantes do G7 - classe empresarial) -
Francisco  Beltrão Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná Conselho Articulador -

Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Relações Institucionais / Governamentais
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico CEOs & Chairperson
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Capital Humano
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Marketing e Comunicação
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Economia e Finanças
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Compras
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Vendas
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Indústria e Manufatura
Curitiba Associação de Comércio Exterior - AEB Conselho de Administração -

Curitiba Associação Junior Achievement no Paraná - JAPR Conselho Consultivo -

Curitiba Centro Cultural Teatro Guaíra Conselho de Administração - representante da Comunidade Artística do Paraná -

Foz do Iguaçu Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás Conselho de Administração -
Foz do Iguaçu Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás Conselho Fiscal -

Londrina CODEL - Londrina Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas -
Curitiba Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL Conselho de Consumidores da Copel Distribuição -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho de Assuntos Tributários e Fiscais -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Agronegócios - COAGRO -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa - COMPEM -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Assuntos Legislativos (CAL) -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade - COEMAS -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Mineração – Comin -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Infraestrutura - COINFRA -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI
Conselho Temático de Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico - 
COPIN

-

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Relações do Trabalho e de Desenvolvimento Social - CRT -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático da Indústria de Defesa e Segurança - CONDEFESA -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI GT DE ECONOMIA CIRCULAR -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Clima -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede de Florestas -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Resíduos Sólidos -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Biodiversidade -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede de Recursos Hídricos -

CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / GRUPO DE TRABALHO

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral Grupo de Trabalho sobre projetos estruturantes - área de 
infraestrutura

AREA CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / GRUPO DE 
TRABALHO

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Política 
Agrícola (CONDERPA)

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Justiça. Trabalho e Direitos Humanos - 
SEJU Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda - Ceter

Curitiba Governo do Estado do Paraná Conselho Estadual do Trabalho Conselho Municipal do Trabalho de Araucária
Curitiba Governo do Estado do Paraná Conselho Estadual do Trabalho Conselho Municipal do Trabalho de Colombo
Curitiba Governo do Estado do Paraná Conselho Estadual do Trabalho Conselho Municipal do Trabalho de Campo Mourão

Mangueirinha Governo do Estado do Paraná Conselho Estadual do Trabalho Conselho Municipal do Trabalho de Mangueirinha
Curitiba Governo do Estado do Paraná Comitê Permanente de Desburocratização -
Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Cultura Conselho Estadual de Cultura - CONSEC

Curitiba Governo do Estado do Paraná Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira - 
COALIAR -

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Educação - SEED Fórum Estadual de Educação do Paraná

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA Conselho do Litoral - COLIT

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA Câmara Temática de Qualidade  Ambiental

Curitiba Governo do Estado do Paraná Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR Conselho de Administração

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano Conselho das Cidades do Paraná - CONCIDADES 
PARANÁ 

Curitiba Governo do Estado do Paraná Superintendência do Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior Comitê Gestor de Governança TIC

Curitiba Governo do Estado do Paraná Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do 
Paraná -

Curitiba Governo do Estado do Paraná Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - FOPEME  Fórum Estadual das Microempresas (ME´s) e (EPP´s)

Curitiba Governo do Estado do Paraná Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - FOPEME

Comitê de Investimento e Financiamento e Capacitação 
Empreendedora

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - 
SETI Comitê Gestor do Projeto Smart Energy Paraná

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - 
SETI

Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia - CCT 
Paraná

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - 
SETI

Grupo de Trabalho das Áreas Prioritárias da Ciência e 
Tecnologia do Estado do Paraná

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - 
SETI

Núcleo de Administração do Comitê Gestor Central do 
Parque Tecnológico Virtual do Paraná

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Educação - SEED Conselho de Administração Serviço Social Autonomo 
ParanáEducação

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná
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Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral Grupo de Trabalho sobre projetos estruturantes - área de 
infraestrutura

AREA CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / GRUPO DE 
TRABALHO

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Política 
Agrícola (CONDERPA)

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Justiça. Trabalho e Direitos Humanos - 
SEJU Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda - Ceter

Curitiba Governo do Estado do Paraná Conselho Estadual do Trabalho Conselho Municipal do Trabalho de Araucária
Curitiba Governo do Estado do Paraná Conselho Estadual do Trabalho Conselho Municipal do Trabalho de Colombo
Curitiba Governo do Estado do Paraná Conselho Estadual do Trabalho Conselho Municipal do Trabalho de Campo Mourão

Mangueirinha Governo do Estado do Paraná Conselho Estadual do Trabalho Conselho Municipal do Trabalho de Mangueirinha
Curitiba Governo do Estado do Paraná Comitê Permanente de Desburocratização -
Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Cultura Conselho Estadual de Cultura - CONSEC

Curitiba Governo do Estado do Paraná Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira - 
COALIAR -

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Educação - SEED Fórum Estadual de Educação do Paraná

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA Conselho do Litoral - COLIT

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA Câmara Temática de Qualidade  Ambiental

Curitiba Governo do Estado do Paraná Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR Conselho de Administração

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano Conselho das Cidades do Paraná - CONCIDADES 
PARANÁ 

Curitiba Governo do Estado do Paraná Superintendência do Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior Comitê Gestor de Governança TIC

Curitiba Governo do Estado do Paraná Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do 
Paraná -

Curitiba Governo do Estado do Paraná Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - FOPEME  Fórum Estadual das Microempresas (ME´s) e (EPP´s)

Curitiba Governo do Estado do Paraná Fórum Regional Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - FOPEME

Comitê de Investimento e Financiamento e Capacitação 
Empreendedora

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - 
SETI Comitê Gestor do Projeto Smart Energy Paraná

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - 
SETI

Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia - CCT 
Paraná

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - 
SETI

Grupo de Trabalho das Áreas Prioritárias da Ciência e 
Tecnologia do Estado do Paraná

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - 
SETI

Núcleo de Administração do Comitê Gestor Central do 
Parque Tecnológico Virtual do Paraná

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Educação - SEED Conselho de Administração Serviço Social Autonomo 
ParanáEducação

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná
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Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social Grupo de Trabalho Executivo

AREA CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / GRUPO DE 
TRABALHO

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo 
Paraná Projetos

Curitiba Governo do Estado do Paraná Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPRODEC -
Curitiba Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR Conselho de Administração -

Curitiba Instituto Água e Terra
Grupo de Trabalho Interinstitucional com a finalidade de propor a 
regulamentação de critérios para o uso racional e de reuso da água 
no Estado do Paraná

-

Irati Instituto Ambiental do Paraná - IAP Conselho Gestor da APA da Serra da Esperança -

Curitiba Instituto Brasileiro de Qualidade e Pesquisa no Paraná - IBQP Conselho Deliberativo -

Curitiba Instituto de Promoção do Desenvolviemnto - IPD Conselho de Administração -
Curitiba Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR Conselho de Administração -
Curitiba Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR Comitê Gestor do Projeto Smart Energy Paraná -

Curitiba Instituto Federal do Paraná Conselho Superior -

Cascavel Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS Conselho de Previdência Social no Paraná (Cascavel) -

Curitiba Instituto Paranaense e Reciclagem - InPar Conselho de Administração do Instituto Paranaense de Reciclagem - 
InPar -

Curitiba Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR Colégio de Vogais -
Curitiba Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR Conselho de Administração -

Curitiba Laboratório Central de Pesquisa e Desenvolvimento - LACTEC Conselho Fiscal -

Curitiba Laboratório Central de Pesquisa e Desenvolvimento - LACTEC Entidade associada Assembleia Geral 

Curitiba Laboratório Central de Pesquisa e Desenvolvimento - LACTEC Institutos Lactec Conselho de Administração 

Curitiba Liga Paranaense de Combate ao Câncer – LPCC Conselho de Administração  -

Brasília Ministério da Fazenda - Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais - CARF Primeira Turma Ordinária Segunda Câmara da Terceira Seção de Julgamento

Brasília Ministério da Fazenda - Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais - CARF Primeira Turma Ordinária Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento

Brasília Ministério da Fazenda - Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais - CARF Segunda Turma Ordinária Quarta Câmara da Primeira Seção de Julgamento

Brasília Ministério de Minas e Energia Conselho de Gás Natural Grupo de Trabalho Região Sul

Curitiba Ministério do Meio Ambiente (MMA) Secretaria de Qualidade Ambiental
Focal para "Evento de apresentação de ferramentas do 
SINIR – Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão 
de Resíduos Sólidos"

Curitiba Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) Conselho de Recursos da Previdência Social no Estado do Paraná 
(16.ª Junta de Recursos) -

Curitiba Movimento Pró-Paraná Entidade mantenedora -
Curitiba Observatório Social do Brasil Conselho Consultivo -

Rio de Janeiro Organização Nacional da Indústria do Petróleo - ONIP Conselho Deliberativo da ONIP -

Cascavel Prefeitura de Cascavel Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 
Fundetec Conselho Municipal de Inovação

Cascavel Prefeitura de Cascavel Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Departamento de 
Turismo e Eventos Conselho Municipal de Turismo - COMTUR
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PARTICIPAÇÕES E ASSENTOS
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Curitiba Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
ABNT/CEE-323 (Comissão Especial de Estudo para discutir e estabelecer, por 
consenso, regras, diretrizes ou características para a Economia Circular).

-

Paranaguá Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA Conselho de Administração (representantes do G7 - classe empresarial) -
Francisco  Beltrão Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná Conselho Articulador -

Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Relações Institucionais / Governamentais
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico CEOs & Chairperson
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Capital Humano
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Marketing e Comunicação
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Economia e Finanças
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Compras
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Vendas
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Indústria e Manufatura
Curitiba Associação de Comércio Exterior - AEB Conselho de Administração -

Curitiba Associação Junior Achievement no Paraná - JAPR Conselho Consultivo -

Curitiba Centro Cultural Teatro Guaíra Conselho de Administração - representante da Comunidade Artística do Paraná -

Foz do Iguaçu Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás Conselho de Administração -
Foz do Iguaçu Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás Conselho Fiscal -

Londrina CODEL - Londrina Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas -
Curitiba Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL Conselho de Consumidores da Copel Distribuição -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho de Assuntos Tributários e Fiscais -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Agronegócios - COAGRO -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa - COMPEM -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Assuntos Legislativos (CAL) -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade - COEMAS -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Mineração – Comin -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Infraestrutura - COINFRA -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI
Conselho Temático de Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico - 
COPIN

-

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Relações do Trabalho e de Desenvolvimento Social - CRT -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático da Indústria de Defesa e Segurança - CONDEFESA -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI GT DE ECONOMIA CIRCULAR -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Clima -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede de Florestas -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Resíduos Sólidos -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Biodiversidade -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede de Recursos Hídricos -

CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / GRUPO DE TRABALHO



SISTEMA FIEP 163

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social Grupo de Trabalho Executivo

AREA CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / GRUPO DE 
TRABALHO

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral Conselho de Administração do Serviço Social Autônomo 
Paraná Projetos

Curitiba Governo do Estado do Paraná Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPRODEC -
Curitiba Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR Conselho de Administração -

Curitiba Instituto Água e Terra
Grupo de Trabalho Interinstitucional com a finalidade de propor a 
regulamentação de critérios para o uso racional e de reuso da água 
no Estado do Paraná

-

Irati Instituto Ambiental do Paraná - IAP Conselho Gestor da APA da Serra da Esperança -

Curitiba Instituto Brasileiro de Qualidade e Pesquisa no Paraná - IBQP Conselho Deliberativo -

Curitiba Instituto de Promoção do Desenvolviemnto - IPD Conselho de Administração -
Curitiba Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR Conselho de Administração -
Curitiba Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR Comitê Gestor do Projeto Smart Energy Paraná -

Curitiba Instituto Federal do Paraná Conselho Superior -

Cascavel Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS Conselho de Previdência Social no Paraná (Cascavel) -

Curitiba Instituto Paranaense e Reciclagem - InPar Conselho de Administração do Instituto Paranaense de Reciclagem - 
InPar -

Curitiba Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR Colégio de Vogais -
Curitiba Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR Conselho de Administração -

Curitiba Laboratório Central de Pesquisa e Desenvolvimento - LACTEC Conselho Fiscal -

Curitiba Laboratório Central de Pesquisa e Desenvolvimento - LACTEC Entidade associada Assembleia Geral 

Curitiba Laboratório Central de Pesquisa e Desenvolvimento - LACTEC Institutos Lactec Conselho de Administração 

Curitiba Liga Paranaense de Combate ao Câncer – LPCC Conselho de Administração  -

Brasília Ministério da Fazenda - Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais - CARF Primeira Turma Ordinária Segunda Câmara da Terceira Seção de Julgamento

Brasília Ministério da Fazenda - Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais - CARF Primeira Turma Ordinária Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento

Brasília Ministério da Fazenda - Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais - CARF Segunda Turma Ordinária Quarta Câmara da Primeira Seção de Julgamento

Brasília Ministério de Minas e Energia Conselho de Gás Natural Grupo de Trabalho Região Sul

Curitiba Ministério do Meio Ambiente (MMA) Secretaria de Qualidade Ambiental
Focal para "Evento de apresentação de ferramentas do 
SINIR – Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão 
de Resíduos Sólidos"

Curitiba Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) Conselho de Recursos da Previdência Social no Estado do Paraná 
(16.ª Junta de Recursos) -

Curitiba Movimento Pró-Paraná Entidade mantenedora -
Curitiba Observatório Social do Brasil Conselho Consultivo -

Rio de Janeiro Organização Nacional da Indústria do Petróleo - ONIP Conselho Deliberativo da ONIP -

Cascavel Prefeitura de Cascavel Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 
Fundetec Conselho Municipal de Inovação

Cascavel Prefeitura de Cascavel Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Departamento de 
Turismo e Eventos Conselho Municipal de Turismo - COMTUR
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Curitiba Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
ABNT/CEE-323 (Comissão Especial de Estudo para discutir e estabelecer, por 
consenso, regras, diretrizes ou características para a Economia Circular).

-

Paranaguá Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA Conselho de Administração (representantes do G7 - classe empresarial) -
Francisco  Beltrão Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná Conselho Articulador -

Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Relações Institucionais / Governamentais
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico CEOs & Chairperson
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Capital Humano
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Marketing e Comunicação
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Economia e Finanças
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Compras
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Vendas
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Indústria e Manufatura
Curitiba Associação de Comércio Exterior - AEB Conselho de Administração -

Curitiba Associação Junior Achievement no Paraná - JAPR Conselho Consultivo -

Curitiba Centro Cultural Teatro Guaíra Conselho de Administração - representante da Comunidade Artística do Paraná -

Foz do Iguaçu Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás Conselho de Administração -
Foz do Iguaçu Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás Conselho Fiscal -

Londrina CODEL - Londrina Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas -
Curitiba Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL Conselho de Consumidores da Copel Distribuição -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho de Assuntos Tributários e Fiscais -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Agronegócios - COAGRO -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa - COMPEM -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Assuntos Legislativos (CAL) -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade - COEMAS -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Mineração – Comin -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Infraestrutura - COINFRA -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI
Conselho Temático de Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico - 
COPIN

-

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Relações do Trabalho e de Desenvolvimento Social - CRT -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático da Indústria de Defesa e Segurança - CONDEFESA -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI GT DE ECONOMIA CIRCULAR -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Clima -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede de Florestas -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Resíduos Sólidos -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Biodiversidade -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede de Recursos Hídricos -

CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / GRUPO DE TRABALHO



RELATÓRIO ANUAL 2020164

AREA CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / GRUPO DE 
TRABALHO

Curitiba Prefeitura de Curitiba Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A
Grupo de trabalho para articular a estratégia municipal de 
ciência, tecnologia e inovação - COFOM (Comitê de 
Fomento)

Curitiba Prefeitura de Curitiba Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação

Curitiba Prefeitura de Curitiba Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A Consultoria em inovação tecnológica ao Comitê de 
Fomento (COFOM)

Curitiba Prefeitura de Curitiba Secretaria do Governo Municipal 
Comitê de Natureza Técnica para Operacionalizar a 
Sistematização do uso do Espaço Público, em especial do 
subsolo

Curitiba Prefeitura de Curitiba Conselho Municipal de Contribuintes de Curitiba -

Curitiba Prefeitura de Curitiba Conselho Municipal de Curitiba - CONCITIBA Setor produtivo 
Curitiba Prefeitura de Curitiba Conselho Municipal de Turismo - COMTUR -

Curitiba Prefeitura de Curitiba Conselho Municipal do Emprego e das Relações do Trabalho - 
CMERT -

Curitiba Prefeitura de Curitiba Pró-Metrópole - Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado 
da Região Metropolitana de Curitiba Câmara Técnica - Pró-Metrópole

Curitiba Prefeitura de Curitiba Pró-Metrópole - Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado 
da Região Metropolitana de Curitiba

Grupo de Trabalho Estruturante de Governança
Interfederativa

Curitiba Prefeitura de Curitiba Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A Conselho Fiscal

Curitiba Prefeitura de Curitiba Pró-Metrópole - Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado 
da Região Metropolitana de Curitiba Comitê Gestor - Pró-Metrópole

Curitiba Prefeitura de Curitiba Conselho Municipal do Meio Ambiente - CMMA Fórum Curitiba sobre Mudanças Climáticas

Curitiba Prefeitura de Curitiba Conselho Municipal do Meio Ambiente - CMMA Conselho Municipal do Meio Ambiente

Curitiba Prefeitura de Curitiba Conselho Municipal do Meio Ambiente - CMMA Câmara Técnica de Controle Social dos Assuntos de 
Saneamento Básico no Município de Curitiba

Curitiba Prefeitura de Curitiba Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA Câmara Tecnica de Controle Ambiental 

Curitiba Prefeitura de Curitiba Secretaria Municipal de Urbanismo de Curitiba Conselho Municipal de Urbanismo, na Comissão de Usos 
Comerciais

Curitiba Prefeitura de Curitiba Fundação Cultural de Curitiba Comissão do Mecenato Subsidiado

Curitiba Prefeitura de Curitiba Secretaria do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis - 
MME

GT - Alternativas de suprimento de gás natural para os 
Estados da região Sul do país

Curitiba Prefeitura de Curitiba Secretaria Municipal de Urbanismo de Curitiba Comissão do Uso do Solo
Curitiba Prefeitura de Curitiba Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A Conselho de Administração
Curitiba Prefeitura de Curitiba Conselho de Previdência Social no Paraná (Curitiba) -
Curitiba Prefeitura de Curitiba Conselho Municipal de Esportes Conselho Municipal de Esportes
Curitiba Prefeitura de Curitiba Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - CURITIBA S.A. Conselho de Administração

Francisco  Beltrão Prefeitura de Francisco Beltrão Centro empresarial de Francisco Beltrão Conselho do trabalho 

Francisco  Beltrão Prefeitura de Francisco Beltrão Conselho de Ciência e Tecnologia do Munícipio de Francisco Beltrão 
- CMCTI -

Francisco  Beltrão Prefeitura de Francisco Beltrão Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico - 
SEMDETEC Conselho Municipal do Trabalho

Francisco  Beltrão Prefeitura de Francisco Beltrão Associação Empresarial de Francisco Beltrão - ACEFB -

Francisco  Beltrão Prefeitura de Francisco Beltrão Conselho da Governança Regional do Plano de Desenvolvimento 
Regional Integrado - Sudoeste

Francisco  Beltrão Prefeitura de Francisco Beltrão Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR Relações Empresariais e Comunitárias
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Curitiba Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
ABNT/CEE-323 (Comissão Especial de Estudo para discutir e estabelecer, por 
consenso, regras, diretrizes ou características para a Economia Circular).

-

Paranaguá Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA Conselho de Administração (representantes do G7 - classe empresarial) -
Francisco  Beltrão Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná Conselho Articulador -

Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Relações Institucionais / Governamentais
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico CEOs & Chairperson
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Capital Humano
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Marketing e Comunicação
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Economia e Finanças
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Compras
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Vendas
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Indústria e Manufatura
Curitiba Associação de Comércio Exterior - AEB Conselho de Administração -

Curitiba Associação Junior Achievement no Paraná - JAPR Conselho Consultivo -

Curitiba Centro Cultural Teatro Guaíra Conselho de Administração - representante da Comunidade Artística do Paraná -

Foz do Iguaçu Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás Conselho de Administração -
Foz do Iguaçu Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás Conselho Fiscal -

Londrina CODEL - Londrina Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas -
Curitiba Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL Conselho de Consumidores da Copel Distribuição -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho de Assuntos Tributários e Fiscais -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Agronegócios - COAGRO -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa - COMPEM -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Assuntos Legislativos (CAL) -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade - COEMAS -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Mineração – Comin -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Infraestrutura - COINFRA -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI
Conselho Temático de Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico - 
COPIN

-

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Relações do Trabalho e de Desenvolvimento Social - CRT -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático da Indústria de Defesa e Segurança - CONDEFESA -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI GT DE ECONOMIA CIRCULAR -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Clima -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede de Florestas -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Resíduos Sólidos -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Biodiversidade -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede de Recursos Hídricos -

CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / GRUPO DE TRABALHO
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AREA CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / GRUPO DE 
TRABALHO

Londrina Prefeitura de Londrina Instituto de Desenvolvimento de Londrina - Codel -

Londrina Prefeitura de Londrina Associação do Desenvolvimento Tecnológico de Londrina e Região - 
ADETEC Conselho de Administração

Londrina Prefeitura de Londrina Associação do Desenvolvimento Tecnológico de Londrina e Região - 
ADETEC Conselho Institucional

Paranavaí Prefeitura de Paranavaí Conselho de Desenvolvimento de Paranavaí - CODEP -

Ponta Grossa Prefeitura de Ponta Grossa Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Qualificação 
Profissional

Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa 
- CDEPG

Ponta Grossa Prefeitura de Ponta Grossa Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Qualificação 
Profissional Comitê Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empresas

Ponta Grossa Prefeitura de Ponta Grossa Conselho Municipal dos Transportes -
Ponta Grossa Prefeitura de Ponta Grossa Conselho de Segurança - CONSEG -
Ponta Grossa Prefeitura de Ponta Grossa Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA -
Ponta Grossa Prefeitura de Ponta Grossa Conselho Municipal da Educação -

Ponta Grossa Prefeitura de Ponta Grossa  Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de 
Trabalho (PROPcD) Comitê Gestor Municipal 

Ponta Grossa Prefeitura de Ponta Grossa Comitê Avaliador do Programa Selo Social -
Ponta Grossa Prefeitura de Ponta Grossa Conselho de Previdência Social no Paraná -
Ponta Grossa Prefeitura de Ponta Grossa Conselho Diretor do  FUNREBOM -
Quatro Barras Prefeitura de Quatro Barras Conselho Municipal do Trabalho de Quatro Barras -
São José dos 

Pinhais Prefeitura de São José dos Pinhais Conselho Municipal do Trabalho de São José dos Pinhais -
São José dos 

Pinhais Prefeitura de São José dos Pinhais Secretaria Municipal de Urbanismo de São José dos Pinhais Concidade - SJP

Campo Mourão Prefeitura Municipal de Campo Mourão Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão - 
CODECAM -

Campo Mourão Prefeitura Municipal de Campo Mourão Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão - 
CODECAM Câmara Temática de Indústria, Tecnologia e Inovação

Campo Mourão Prefeitura Municipal de Campo Mourão Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Campo 
Mourão Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico

Paranaguá Prefeitura Municipal de Paranaguá Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Assuntos Sindicais. Conselho Municipal do Trabalho de Paranaguá

Florianópolis Previsc Conselho de Patrocinadores e Instituidores -
Florianópolis Previsc Conselho Deliberativo -
Florianópolis Previsc Conselho Fiscal -
Florianópolis Previsc Comitê de Investimentos -

Curitiba Rede Paranaense de Metrologia e Ensaios – RPM Assembleia Geral -
Curitiba Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA Programa Paraná Competitivo Conselho Consultivo
Curitiba Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas Conselho de Administração do Paranacidade -
Curitiba Secretaria Municipal do Meio Ambiente Conselho Municipal do Meio Ambiente Câmara Técnica de Controle Ambiental

Curitiba Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná - 
SEBRAE/PR Conselho Deliberativo Estadual -

Curitiba Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná - 
SEBRAE/PR Conselho Fiscal -

Curitiba Serviço Geológico do Paraná – MINEROPAR Conselho de Administração -

Curitiba Serviço Social Autônomo Paraná Educação Conselho de Administração (repres. do G7 - classe empresarial) -

G
AB

IN
ET

E

PARTICIPAÇÕES E ASSENTOS

G
A

BI
N

ET
E

Curitiba Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
ABNT/CEE-323 (Comissão Especial de Estudo para discutir e estabelecer, por 
consenso, regras, diretrizes ou características para a Economia Circular).

-

Paranaguá Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA Conselho de Administração (representantes do G7 - classe empresarial) -
Francisco  Beltrão Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná Conselho Articulador -

Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Relações Institucionais / Governamentais
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico CEOs & Chairperson
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Capital Humano
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Marketing e Comunicação
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Economia e Finanças
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Compras
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Vendas
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Indústria e Manufatura
Curitiba Associação de Comércio Exterior - AEB Conselho de Administração -

Curitiba Associação Junior Achievement no Paraná - JAPR Conselho Consultivo -

Curitiba Centro Cultural Teatro Guaíra Conselho de Administração - representante da Comunidade Artística do Paraná -

Foz do Iguaçu Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás Conselho de Administração -
Foz do Iguaçu Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás Conselho Fiscal -

Londrina CODEL - Londrina Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas -
Curitiba Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL Conselho de Consumidores da Copel Distribuição -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho de Assuntos Tributários e Fiscais -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Agronegócios - COAGRO -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa - COMPEM -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Assuntos Legislativos (CAL) -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade - COEMAS -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Mineração – Comin -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Infraestrutura - COINFRA -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI
Conselho Temático de Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico - 
COPIN

-

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Relações do Trabalho e de Desenvolvimento Social - CRT -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático da Indústria de Defesa e Segurança - CONDEFESA -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI GT DE ECONOMIA CIRCULAR -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Clima -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede de Florestas -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Resíduos Sólidos -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Biodiversidade -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede de Recursos Hídricos -

CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / GRUPO DE TRABALHO
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AREA CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / GRUPO DE 
TRABALHO

Curitiba Sistema Fiep Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial - CPCE -
Ponta Grossa Sistema Fiep Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial - CPCE -

Curitiba Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Paraná Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) -
Londrina Universidade Estadual de Londrina - UEL Agencia de Inovação Tecnológica da UEL (AINTEC) -
Londrina Universidade Estadual de Londrina - UEL Conselho de Interação Universidade-Sociedade (CIUS) -
Curitiba Universidade Federal do Paraná - UFPR Comissão de Planejamento e Operação do Corredor Cultural -
Curitiba Universidade Federal do Paraná - UFPR Conselho Diretor da Agência de Inovação -
Curitiba Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR Conselho Universitário -
Curitiba Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR Comissão Própria de Avaliação – CPA -

Cornélio Procópio Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR Conselho Diretor do Parque Científico e Tecnológico -
Brasília Ministério da Economia CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais  
Curitiba Ministério Público do Trabalho Fórum de Aprendizagem do Estado do PR - Curitiba -

Curitiba Prefeitura de Curitiba Câmara Técnica Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(Curitiba) Câmara Técnica

Curitiba Prefeitura de Curitiba COMTIBA – Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente -

Cascavel Associação Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC)) Conselho de Desenvolvimento Sustentável Câmara de Meio Ambiente 

Londrina Associação de Recursos Humanos das Empresas de Londrina e 
Região Metropolitana - Grupo Pessoas de Recursos Humanos - (GPRH) Londrina

Cascavel Associação dos Municípios do Vale do Ivaí - Grupo de Trabalho Território do Vale do Ivaí

Cascavel Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(Fundetec - Cascavel) - Grupo de trabalho 

Cascavel Ministério Público do Trabalho Fórum de Aprendizagem do Estado do PR - Foz do Iguaçu -
Maringá Movimento ODS Maringá Comitê Maringá do Movimento Nacional ODS Grupo de vountariado 
Cascavel Prefeitura de Cascavel Conselho de Direito da Criança e do Adolescente (Cascavel) -
Londrina Prefeitura de Londrina Conselho do Meio Ambiente (Consemma - Londrina) -
Maringá Prefeitura de Maringá Secretaria de Assistência Social e Cidadania Núcleo de Justiça Restaurativa de Maringá

Foz do Iguaçu Rede Proteger - Oeste do Paraná - -
Genebra University Global Coalition - -
Curitiba Departamento Nacional Rede de Longevidade -
Curitiba HUB Universidades Corporativas -
Curitiba PRME Secretaria -

São Paulo Rede Brasil Pacto Global Comitê Brasileiro do Pacto Global -
São Paulo Rede Brasil Pacto Global Frente Temática ODS -
São Paulo Rede Brasil Pacto Global Frente Temática Comunicação -
São Paulo Rede Brasil Pacto Global Frente Temática Anticorrupção -
São Paulo Rede Brasil Pacto Global HUB Pacto Global -

Curitiba Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo Conselho Paranaense de Turismo - CEPATUR
Curitiba Lab 60+ -
Curitiba Movimento Nós Podemos Grupo de trabalho em prol dos ODS
Curitiba Rede de Voluntariado Empresarial (liderado UNIMED) Comitê Gestor -

Curitiba
Rede do Terceiro  Setor (Composta por instituições sociais e 
interessados. Com encontros mensais, promove discussão e 
facilita parcerias em prol do desenvolvimento.)

Comitê Gestor -

Curitiba Rede Paranaense de Compliance Comitê Técnico -
Curitiba Rede Sustenta Paraná -
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Curitiba Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
ABNT/CEE-323 (Comissão Especial de Estudo para discutir e estabelecer, por 
consenso, regras, diretrizes ou características para a Economia Circular).

-

Paranaguá Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA Conselho de Administração (representantes do G7 - classe empresarial) -
Francisco  Beltrão Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná Conselho Articulador -

Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Relações Institucionais / Governamentais
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico CEOs & Chairperson
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Capital Humano
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Marketing e Comunicação
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Economia e Finanças
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Compras
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Vendas
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Indústria e Manufatura
Curitiba Associação de Comércio Exterior - AEB Conselho de Administração -

Curitiba Associação Junior Achievement no Paraná - JAPR Conselho Consultivo -

Curitiba Centro Cultural Teatro Guaíra Conselho de Administração - representante da Comunidade Artística do Paraná -

Foz do Iguaçu Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás Conselho de Administração -
Foz do Iguaçu Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás Conselho Fiscal -

Londrina CODEL - Londrina Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas -
Curitiba Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL Conselho de Consumidores da Copel Distribuição -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho de Assuntos Tributários e Fiscais -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Agronegócios - COAGRO -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa - COMPEM -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Assuntos Legislativos (CAL) -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade - COEMAS -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Mineração – Comin -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Infraestrutura - COINFRA -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI
Conselho Temático de Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico - 
COPIN

-

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Relações do Trabalho e de Desenvolvimento Social - CRT -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático da Indústria de Defesa e Segurança - CONDEFESA -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI GT DE ECONOMIA CIRCULAR -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Clima -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede de Florestas -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Resíduos Sólidos -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Biodiversidade -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede de Recursos Hídricos -

CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / GRUPO DE TRABALHO
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AREA CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / GRUPO DE 
TRABALHO

Curitiba AMCHAM – Câmara de Comércio Brasil-EUA Câmara de Comércio Brasil-EUA Câmara de Comércio
Brasília CNI Coalizão Empresarial Brasileira (CEB) Grupo de trabalho

Brasília CNI Coalizão empresarial para Facilitação de comércio e Barreiras (CFB) Grupo de trabalho

Brasília CNI
Comissão Local de Facilitação do Comércio de Paranaguá 
(COLFAC) Grupo de trabalho

Curitiba Ministério da Economia/ APEX Comitê consultivo PEIEX Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. Grupo de trabalho

Curitiba Associação Comercial do Paraná
CONSELHO DE COMÉRCIO EXTERIOR -CONCEX/ACP - 
CADEIRA Grupo de trabalho

Curitiba Secretária do Planejamento e Projetos Estruturantes – 
Fopeme – Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do Paraná – Comitê Acesso à Mercados: Grupo de Trabalho COMEX.

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Grupo de Trabalho OCDE – CNI Grupo de trabalho
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Grupo Técnico de Comércio Justo – CNI Grupo de trabalho
Curitiba IRIP – Instituto de Relações Internacionais do Paraná. Grupo de trabalho

INOVEMM – Governança do Ecossistema de Inovação 
Eletromecânico 

Brasília Ministério da Economia/APEX PNCE – Plano Nacional da Cultura Exportadora Grupo de trabalho

Curitiba CONSELHO DE COMÉRCIO EXTERIOR -CONCEX/ACP -
CADEIRA

Curitiba INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE - ICC - associado Câmara de Comércio Internacional
Curitiba World Trade Center Curitiba - ASSOCIADO Grupo de trabalho
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Curitiba Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
ABNT/CEE-323 (Comissão Especial de Estudo para discutir e estabelecer, por
consenso, regras, diretrizes ou características para a Economia Circular).

-

Paranaguá Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA Conselho de Administração (representantes do G7 - classe empresarial) -
Francisco Beltrão Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná Conselho Articulador -

Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Relações Institucionais / Governamentais
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico CEOs & Chairperson
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Capital Humano
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Marketing e Comunicação
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Economia e Finanças
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Compras
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Vendas
Curitiba Amcham Curitiba Comitê Estratégico Indústria e Manufatura
Curitiba Associação de Comércio Exterior - AEB Conselho de Administração -

Curitiba Associação Junior Achievement no Paraná - JAPR Conselho Consultivo -

Curitiba Centro Cultural Teatro Guaíra Conselho de Administração - representante da Comunidade Artística do Paraná -

Foz do Iguaçu Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás Conselho de Administração -
Foz do Iguaçu Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás Conselho Fiscal -

Londrina CODEL - Londrina Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas -
Curitiba Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL Conselho de Consumidores da Copel Distribuição -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho de Assuntos Tributários e Fiscais -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Agronegócios - COAGRO -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa - COMPEM -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Assuntos Legislativos (CAL) -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade - COEMAS -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Mineração – Comin -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Infraestrutura - COINFRA -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI
Conselho Temático de Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico -
COPIN

-

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático de Relações do Trabalho e de Desenvolvimento Social - CRT -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Conselho Temático da Indústria de Defesa e Segurança - CONDEFESA -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI GT DE ECONOMIA CIRCULAR -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Clima -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede de Florestas -
Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Resíduos Sólidos -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Biodiversidade -

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede de Recursos Hídricos -

CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / GRUPO DE TRABALHO
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COMPROMISSOS E PARTICIPAÇÕES VOLUNTÁRIAS DO SISTEMA FIEP
COMPROMISSOS E PARTICIPAÇÕES VOLUNTÁRIAS DO SISTEMA FIEP

Encontros de Negócios Fiep 1,7,8,9,10 17 X X X

Capacitação em Comércio Exterior Fiep X X X

Missões Internacionais Fiep 1,7,8,9 6,7,8,9,10 X X X

Seminários e Webinários Fiep Todos X X X

Centro Internacional de Negócios Fiep 1,2,8 10 X

Recepções Diplomáticas e de Cooperação Comercial Fiep Todos X X X

Cooperação Internacional Fiep Todos X X X

Representação Baden-Württemberg no Brasil Fiep Todos X X X

Participação em Comitês Fiep Todos X X X

Certi cação de Origem Fiep Todos Todos X X X

Informação Fiep 7,8,9 1,3,6,7,8,11,12,13,17

Oportunidades Fiep 1,2,7,8,9 1,2,3,8,9,10,11,13,16,17

Defesa de Interesses Fiep 1,2,7,8 1,7,8,9,10,11,17

Conselhos Temáticos e Setoriais Fiep 1,2,3,4,7,8,9 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17

Projetos Institucionais Sesi X X

Ações Culturais de Difusão no Estado Sesi X X

Ações Culturais na Educação Sesi X X X

Núcleo de Dramaturgia Sesi Paraná Sesi Todos 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 X X

Canal Sesi Cultura Paraná Sesi 1,2,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,16 X X

Lançamento Colégio Sesi da Indústria Sesi 4

Pós Flex IEL 4,9 X

Feira de Inovação das Ciências e Engenharia (Ficiências) Sesi 4,9,10

Torneio Nacional de Robótica Sesi 4,8,9

Microsoft Showcase School Sesi 4

Seletiva World Skills 2020 Senai 4

Implantação de Cursos de Engenharia Senai/IEL 4 X

Mundo Senai 2020 Senai 4,9 X

Desenvolvimento Pro ssional IEL 3 4,8 X

Secretaria Digital Sistema Fiep 8 4,8,12

Indústria em Pauta IEL 4,9 X

Inova Business e Programa de Desenvolvimento de Conselheiro TrendsInnovation IEL 4,8 X X

Ensino híbrido, Cursos EaD, Plataformas de Treinamento e Desenvolvimento e Plataformas para as Empresas Senai 4

Desa o Microsoft - Solucionando desa os da indústria brasileira com Inteligência Arti cial (IA) Senai 3 4,8,9

Ensino remoto durante a pandemia Sistema Fiep 4

Jornadas de Aprendizagem Senai/IEL 4

Selo Sesi Indústria Parceira da Educação Sesi 4,9

Programa O Futuro Pro ssional do Jovem Senai 4,9 X

Implantação do Ensino Fundamental - Anos Iniciais Bilíngue Sesi 4

PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E INICIATIVAS CASA

CIN

CONSELHOS
TEMÁTICOS
E SETORIAIS

CULTURA

EDUCAÇÃO

ODS EQUIDADE WEPs PRMEPACTO
GLOBAL

PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E INICIATIVAS CASA PACTO GLOBAL ODS EQUIDADE WEPs PRME
Encontros de Negócios Fiep 1,7,8,9,10 17 X X X
Capacitação em Comércio Exterior Fiep X X X
Missões Internacionais Fiep 1,7,8,9 6,7,8,9,10 X X X
Seminários e Webinários Fiep Todos X X X
Centro Internacional de Negócios Fiep 1,2,8 10 X
Recepções Diplomáticas e de Cooperação Comercial Fiep Todos X X X
Cooperação Internacional Fiep Todos X X X
Representação Baden-Württemberg No Brasil Fiep Todos X X X
Certificação de Origem Fiep Todos Todos X X X
Informação Fiep 7,8,9 1,3,6,7,8,11,12,13,17
Oportunidades Fiep 1,2,7,8,9 1,2,3,8,9,10,11,13,16,17
Defesa de Interesses Fiep 1,2,7,8 1,7,8,9,10,11,17
Conselhos Temáticos e Setoriais Fiep 1,2,3,4,7,8,9 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17
Projetos Institucionais Sesi X X
Ações Culturais de Difusão no Estado Sesi X X
Núcleo de Dramaturgia Sesi Paraná Sesi Todos 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 X X
Canal Sesi Cultura Paraná Sesi 1,2,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,16 X X
Lançamento Colégio Sesi da Indústria Sesi 4
Pós Flex Iel 4,9 X
Feira de Inovação das Ciências e Engenharia (Ficiências) Sesi 4,9,10
Torneio Nacional de Robótica Sesi 4,8,9
Microsoft Showcase School Sesi 4
Seletiva World Skills 2020 Senai 4
Implantação de Cursos de Engenharia Senai/Iel 4 X
Mundo Senai 2020 Senai 4,9 X
Secretaria Digital Sistema Fiep 8 4,8,12
Indústria em Pauta Iel 4,9 X
Inova Business e Programa de Desenvolvimento de Conselheiro TrendsInnovation Iel 4,8 X X
Desafio Microsoft - Solucionando desafios da indústria brasileira com Inteligência Artificial (IA) Senai 3 4,8,9
Residência HUB Senai 4,9
Ensino remoto durante a pandemia Sistema Fiep 4
Jornadas de Aprendizagem Senai/Iel 4
Selo Sesi Indústria Parceira da Educação Sesi 4,9
Programa O Futuro Profissional do Jovem Senai 4,9 X

Implantação do Ensino Fundamental Anos Iniciais Bilíngue Sesi 4

Certificações LEED Sistema Fiep 7,8 9,11,12
Qualidade/Renovação do Ar - Intervenções para Climatização Sistema Fiep 7,8 7,9,11
Intervenções para Revitalização e Adequações de Acessibilidade Sistema Fiep 7,8 9,11
Paranaguá: Conclusão do Bloco 5 e demais Infraestruturas de Implantação Sistema Fiep 7,8 6,9
Sede: Revitalização do Estacionamento Sistema Fiep 7,8 9,11
Campus da Indústria: Impermeabilização de Terraços e Lajes do Bloco Principal Sistema Fiep 9
Pinhais: Laboratório de Ferrovias Sistema Fiep 7,8,9 4,9,11 X
Ponta Grossa: Reforma de Acessibilidade e Revitalização do Sesi Sistema Fiep 7,8 9,11
ISI Eletroquímica: Laboratório Biomol Sistema Fiep 7,8 9,11 X
ISI Eletroquímica: Adequação Elétrica para Instalação dos Equipamentos SPS e Cicladores Sistema Fiep 7,8 9 X
CIC: Adequações da Rede de Esgoto Sistema Fiep 7,8 6,9
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SISTEMA FIEP 169

Encontros de Negócios Fiep 1,7,8,9,10 17 X X X

Capacitação em Comércio Exterior Fiep X X X

Missões Internacionais Fiep 1,7,8,9 6,7,8,9,10 X X X

Seminários e Webinários Fiep Todos X X X

Centro Internacional de Negócios Fiep 1,2,8 10 X

Recepções Diplomáticas e de Cooperação Comercial Fiep Todos X X X

Cooperação Internacional Fiep Todos X X X

Representação Baden-Württemberg no Brasil Fiep Todos X X X

Participação em Comitês Fiep Todos X X X

Certi cação de Origem Fiep Todos Todos X X X

Informação Fiep 7,8,9 1,3,6,7,8,11,12,13,17

Oportunidades Fiep 1,2,7,8,9 1,2,3,8,9,10,11,13,16,17

Defesa de Interesses Fiep 1,2,7,8 1,7,8,9,10,11,17

Conselhos Temáticos e Setoriais Fiep 1,2,3,4,7,8,9 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17

Projetos Institucionais Sesi X X

Ações Culturais de Difusão no Estado Sesi X X

Ações Culturais na Educação Sesi X X X

Núcleo de Dramaturgia Sesi Paraná Sesi Todos 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 X X

Canal Sesi Cultura Paraná Sesi 1,2,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,16 X X

Lançamento Colégio Sesi da Indústria Sesi 4

Pós Flex IEL 4,9 X

Feira de Inovação das Ciências e Engenharia (Ficiências) Sesi 4,9,10

Torneio Nacional de Robótica Sesi 4,8,9

Microsoft Showcase School Sesi 4

Seletiva World Skills 2020 Senai 4

Implantação de Cursos de Engenharia Senai/IEL 4 X

Mundo Senai 2020 Senai 4,9 X

Desenvolvimento Pro ssional IEL 3 4,8 X

Secretaria Digital Sistema Fiep 8 4,8,12

Indústria em Pauta IEL 4,9 X

Inova Business e Programa de Desenvolvimento de Conselheiro TrendsInnovation IEL 4,8 X X

Ensino híbrido, Cursos EaD, Plataformas de Treinamento e Desenvolvimento e Plataformas para as Empresas Senai 4

Desa o Microsoft - Solucionando desa os da indústria brasileira com Inteligência Arti cial (IA) Senai 3 4,8,9

Ensino remoto durante a pandemia Sistema Fiep 4

Jornadas de Aprendizagem Senai/IEL 4

Selo Sesi Indústria Parceira da Educação Sesi 4,9

Programa O Futuro Pro ssional do Jovem Senai 4,9 X

Implantação do Ensino Fundamental - Anos Iniciais Bilíngue Sesi 4

PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E INICIATIVAS CASA

CIN

CONSELHOS
TEMÁTICOS
E SETORIAIS

CULTURA

EDUCAÇÃO

ODS EQUIDADE WEPs PRMEPACTO
GLOBAL

COMPROMISSOS E PARTICIPAÇÕES VOLUNTÁRIAS DO SISTEMA FIEP

PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E INICIATIVAS CASA PACTO GLOBAL ODS EQUIDADE WEPs PRME
Encontros de Negócios Fiep 1,7,8,9,10 17 X X X
Capacitação em Comércio Exterior Fiep X X X
Missões Internacionais Fiep 1,7,8,9 6,7,8,9,10 X X X
Seminários e Webinários Fiep Todos X X X
Centro Internacional de Negócios Fiep 1,2,8 10 X
Recepções Diplomáticas e de Cooperação Comercial Fiep Todos X X X
Cooperação Internacional Fiep Todos X X X
Representação Baden-Württemberg No Brasil Fiep Todos X X X
Certificação de Origem Fiep Todos Todos X X X
Informação Fiep 7,8,9 1,3,6,7,8,11,12,13,17
Oportunidades Fiep 1,2,7,8,9 1,2,3,8,9,10,11,13,16,17
Defesa de Interesses Fiep 1,2,7,8 1,7,8,9,10,11,17
Conselhos Temáticos e Setoriais Fiep 1,2,3,4,7,8,9 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17
Projetos Institucionais Sesi X X
Ações Culturais de Difusão no Estado Sesi X X
Núcleo de Dramaturgia Sesi Paraná Sesi Todos 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 X X
Canal Sesi Cultura Paraná Sesi 1,2,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,16 X X
Lançamento Colégio Sesi da Indústria Sesi 4
Pós Flex Iel 4,9 X
Feira de Inovação das Ciências e Engenharia (Ficiências) Sesi 4,9,10
Torneio Nacional de Robótica Sesi 4,8,9
Microsoft Showcase School Sesi 4
Seletiva World Skills 2020 Senai 4
Implantação de Cursos de Engenharia Senai/Iel 4 X
Mundo Senai 2020 Senai 4,9 X
Secretaria Digital Sistema Fiep 8 4,8,12
Indústria em Pauta Iel 4,9 X
Inova Business e Programa de Desenvolvimento de Conselheiro TrendsInnovation Iel 4,8 X X
Desafio Microsoft - Solucionando desafios da indústria brasileira com Inteligência Artificial (IA) Senai 3 4,8,9
Residência HUB Senai 4,9
Ensino remoto durante a pandemia Sistema Fiep 4
Jornadas de Aprendizagem Senai/Iel 4
Selo Sesi Indústria Parceira da Educação Sesi 4,9
Programa O Futuro Profissional do Jovem Senai 4,9 X

Implantação do Ensino Fundamental Anos Iniciais Bilíngue Sesi 4

Certificações LEED Sistema Fiep 7,8 9,11,12
Qualidade/Renovação do Ar - Intervenções para Climatização Sistema Fiep 7,8 7,9,11
Intervenções para Revitalização e Adequações de Acessibilidade Sistema Fiep 7,8 9,11
Paranaguá: Conclusão do Bloco 5 e demais Infraestruturas de Implantação Sistema Fiep 7,8 6,9
Sede: Revitalização do Estacionamento Sistema Fiep 7,8 9,11
Campus da Indústria: Impermeabilização de Terraços e Lajes do Bloco Principal Sistema Fiep 9
Pinhais: Laboratório de Ferrovias Sistema Fiep 7,8,9 4,9,11 X
Ponta Grossa: Reforma de Acessibilidade e Revitalização do Sesi Sistema Fiep 7,8 9,11
ISI Eletroquímica: Laboratório Biomol Sistema Fiep 7,8 9,11 X
ISI Eletroquímica: Adequação Elétrica para Instalação dos Equipamentos SPS e Cicladores Sistema Fiep 7,8 9 X
CIC: Adequações da Rede de Esgoto Sistema Fiep 7,8 6,9
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Representação e Defesa de Interesses Fiep 1,2,8,10 4,8,9,17 X

Campanha Sistêmica Sistema Fiep
Evolução da marca das entidades que representam o Sistema Fiep Sistema Fiep
Prêmio Sistema Fiep de Jornalismo Sistema Fiep
Indústria em Revista Sistema Fiep
Ações de Endormarketing Sistema Fiep
Bússola da Transformação Digital Fiep 9 9
Rotas Estratégicas do Paraná Fiep 1,6,7 8,9,12
Tendências Sistema Fiep 2020 Fiep 3,9,12
Rota Estratégica do Papel: da Logística Reversa à Economia Circular Fiep 7,8,9 6,9,12
Rotas Estratégicas do Espírito Santo Fiep 7,8,9 2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,15,17
Estudos orientados à análise e ao enfrentamento da pandemia Fiep 9 3,9,11
Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Paraná 2020-2035 e Mapa Tecnológico Fiep 3
Curitiba 2035 Fiep 9 1,3,4,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17
Rotas Estratégicas de CT&I 2040 para os Ecossistemas de Inovação do Paraná Fiep 9 9
Painéis com Soluções de Inteligência de Negócios Fiep 9
Atividades da Área Econômica Fiep
Acesso ao Crédito Fiep 8,9
Sondagem Industrial 2020-2021 Fiep 7,8,9 12

Edital de Boas Práticas Sistema Fiep 4,9

Ações Móveis Sistema Fiep 4,8 X X

Canal de Apoio à Saúde Mental na Pandemia Sesi 1,2 3 X X
Congresso Sesi ODS Sesi Todos Todos X X X
Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial Sesi Todos Todos X X X
Consultorias Gestão em Responsabilidade Social Corporativa Sesi Todos Todos X X X
Cuide-se + Prevenção do Câncer Sesi 1,2 3 X X
Curso Formação em Educação Humanitária (UFPR) Sesi Todos Todos X X X
Empreendedorismo Juvenil Sesi 1,2,6,7,8,9 4,5,6,7,8,12 X X X
Hub de Universidades Corporativas Sesi Todos Todos X X X
HUB ODS Paraná Sesi Todos Todos X X
III Prêmio Sesi Indústria com a Escola Sesi 5 4 X X
Plataforma Empoderamento das Mulheres - Trabalho e Valorização Sesi Todos X X
Portal Longevidade e Produtividade Sesi 1,2,6,9 3,4,5,8,12 X X X
Portal ODS Sesi 5 Todos X X
PRAVIDA – Programa de Acolhimento e Valorização da Vida Sesi Todos Todos X X X
Programa Agenda 2030 Sesi Todos Todos X X X
Programa de Inclusão de Jovens Negras e Negros no Mercado de Trabalho Sesi Todos 4,5,8,10,16,17 X X
Programa Educação na Ciência Sesi 7,8,9 Todos X X X
Programa ViraVida Sesi 1,2,5,6 1,4,8,10,17 X X
Projetos e Parcerias Sociais Sesi 1,2,5 1,3,4,5 X X
Rede Paranaense de Compliance Sesi Todos 16,17 X X
Rotas Diversidade e Longevidade 2035 Sesi 6 Todos X X
Selo Sesi ODS Sesi Todos Todos X X X
Skills 4.0: habilidades para a indústria Sesi 4,8,9 X X X
TransformAção: Formação Social de Jovens Protagonistas para o Mundo do Trabalho Sesi 1,2,5,6 1,4,5,8,10,17 X X
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RELATÓRIO ANUAL 2020170

Encontros de Negócios Fiep 1,7,8,9,10 17 X X X

Capacitação em Comércio Exterior Fiep X X X

Missões Internacionais Fiep 1,7,8,9 6,7,8,9,10 X X X

Seminários e Webinários Fiep Todos X X X

Centro Internacional de Negócios Fiep 1,2,8 10 X

Recepções Diplomáticas e de Cooperação Comercial Fiep Todos X X X

Cooperação Internacional Fiep Todos X X X

Representação Baden-Württemberg no Brasil Fiep Todos X X X

Participação em Comitês Fiep Todos X X X

Certi cação de Origem Fiep Todos Todos X X X

Informação Fiep 7,8,9 1,3,6,7,8,11,12,13,17

Oportunidades Fiep 1,2,7,8,9 1,2,3,8,9,10,11,13,16,17

Defesa de Interesses Fiep 1,2,7,8 1,7,8,9,10,11,17

Conselhos Temáticos e Setoriais Fiep 1,2,3,4,7,8,9 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17

Projetos Institucionais Sesi X X

Ações Culturais de Difusão no Estado Sesi X X

Ações Culturais na Educação Sesi X X X

Núcleo de Dramaturgia Sesi Paraná Sesi Todos 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 X X

Canal Sesi Cultura Paraná Sesi 1,2,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,16 X X

Lançamento Colégio Sesi da Indústria Sesi 4

Pós Flex IEL 4,9 X

Feira de Inovação das Ciências e Engenharia (Ficiências) Sesi 4,9,10

Torneio Nacional de Robótica Sesi 4,8,9

Microsoft Showcase School Sesi 4

Seletiva World Skills 2020 Senai 4

Implantação de Cursos de Engenharia Senai/IEL 4 X

Mundo Senai 2020 Senai 4,9 X

Desenvolvimento Pro ssional IEL 3 4,8 X

Secretaria Digital Sistema Fiep 8 4,8,12

Indústria em Pauta IEL 4,9 X

Inova Business e Programa de Desenvolvimento de Conselheiro TrendsInnovation IEL 4,8 X X

Ensino híbrido, Cursos EaD, Plataformas de Treinamento e Desenvolvimento e Plataformas para as Empresas Senai 4

Desa o Microsoft - Solucionando desa os da indústria brasileira com Inteligência Arti cial (IA) Senai 3 4,8,9

Ensino remoto durante a pandemia Sistema Fiep 4

Jornadas de Aprendizagem Senai/IEL 4

Selo Sesi Indústria Parceira da Educação Sesi 4,9

Programa O Futuro Pro ssional do Jovem Senai 4,9 X

Implantação do Ensino Fundamental - Anos Iniciais Bilíngue Sesi 4

PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E INICIATIVAS CASA

CIN

CONSELHOS
TEMÁTICOS
E SETORIAIS

CULTURA

EDUCAÇÃO

ODS EQUIDADE WEPs PRMEPACTO
GLOBAL

COMPROMISSOS E PARTICIPAÇÕES VOLUNTÁRIAS DO SISTEMA FIEP

PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E INICIATIVAS CASA PACTO GLOBAL ODS EQUIDADE WEPs PRME
Encontros de Negócios Fiep 1,7,8,9,10 17 X X X
Capacitação em Comércio Exterior Fiep X X X
Missões Internacionais Fiep 1,7,8,9 6,7,8,9,10 X X X
Seminários e Webinários Fiep Todos X X X
Centro Internacional de Negócios Fiep 1,2,8 10 X
Recepções Diplomáticas e de Cooperação Comercial Fiep Todos X X X
Cooperação Internacional Fiep Todos X X X
Representação Baden-Württemberg No Brasil Fiep Todos X X X
Certificação de Origem Fiep Todos Todos X X X
Informação Fiep 7,8,9 1,3,6,7,8,11,12,13,17
Oportunidades Fiep 1,2,7,8,9 1,2,3,8,9,10,11,13,16,17
Defesa de Interesses Fiep 1,2,7,8 1,7,8,9,10,11,17
Conselhos Temáticos e Setoriais Fiep 1,2,3,4,7,8,9 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17
Projetos Institucionais Sesi X X
Ações Culturais de Difusão no Estado Sesi X X
Núcleo de Dramaturgia Sesi Paraná Sesi Todos 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 X X
Canal Sesi Cultura Paraná Sesi 1,2,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,16 X X
Lançamento Colégio Sesi da Indústria Sesi 4
Pós Flex Iel 4,9 X
Feira de Inovação das Ciências e Engenharia (Ficiências) Sesi 4,9,10
Torneio Nacional de Robótica Sesi 4,8,9
Microsoft Showcase School Sesi 4
Seletiva World Skills 2020 Senai 4
Implantação de Cursos de Engenharia Senai/Iel 4 X
Mundo Senai 2020 Senai 4,9 X
Secretaria Digital Sistema Fiep 8 4,8,12
Indústria em Pauta Iel 4,9 X
Inova Business e Programa de Desenvolvimento de Conselheiro TrendsInnovation Iel 4,8 X X
Desafio Microsoft - Solucionando desafios da indústria brasileira com Inteligência Artificial (IA) Senai 3 4,8,9
Residência HUB Senai 4,9
Ensino remoto durante a pandemia Sistema Fiep 4
Jornadas de Aprendizagem Senai/Iel 4
Selo Sesi Indústria Parceira da Educação Sesi 4,9
Programa O Futuro Profissional do Jovem Senai 4,9 X

Implantação do Ensino Fundamental Anos Iniciais Bilíngue Sesi 4

Certificações LEED Sistema Fiep 7,8 9,11,12
Qualidade/Renovação do Ar - Intervenções para Climatização Sistema Fiep 7,8 7,9,11
Intervenções para Revitalização e Adequações de Acessibilidade Sistema Fiep 7,8 9,11
Paranaguá: Conclusão do Bloco 5 e demais Infraestruturas de Implantação Sistema Fiep 7,8 6,9
Sede: Revitalização do Estacionamento Sistema Fiep 7,8 9,11
Campus da Indústria: Impermeabilização de Terraços e Lajes do Bloco Principal Sistema Fiep 9
Pinhais: Laboratório de Ferrovias Sistema Fiep 7,8,9 4,9,11 X
Ponta Grossa: Reforma de Acessibilidade e Revitalização do Sesi Sistema Fiep 7,8 9,11
ISI Eletroquímica: Laboratório Biomol Sistema Fiep 7,8 9,11 X
ISI Eletroquímica: Adequação Elétrica para Instalação dos Equipamentos SPS e Cicladores Sistema Fiep 7,8 9 X
CIC: Adequações da Rede de Esgoto Sistema Fiep 7,8 6,9

CI
N

CO
N

SE
LH

O
S 

TE
M

Á
TI

CO
S

E 
SE

TO
RI

A
IS

CU
LT

U
RA

ED
U

CA
ÇÃ

O
EN

G
EN

H
A

RI
A

Ações Junto ao Poder Legislativo Fiep 1,2,3,4,6,7,8,9,10 Todos

Ações Junto ao Poder Executivo Fiep Todos Todos

Programa de Voluntariado e Ações Sociais Sistema Fiep 1,8 1,2,3,16,17

Celebração dos Resultados 2020 Fiep 1 8 X X

Política de Comunicação e Central de Informações Fiep 17

Contribuição Sindical Fiep 3 8,9
Padronização das Casas da Indústria Fiep 3 8,9,16
Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias - PROCOMPI Fiep 3,9,10 10,12,17
Programa de Valorização Sindical Fiep 3,8 4,8,9,12
Cartão Sesi Viva+ Sesi 3
Exames de auxílio diagnóstico Sesi 3
Parceria Sesi e Great Place to Work (GPTW) Sesi 3
Materiais de orientações e medidas de prevenção à Covid-19 Sesi 3
Odontologia Sesi Paraná Sesi 3
Parceria Fiep e APAMT Sesi 3,17
Centro de Esporte e Educação Paraná Sesi 3,4,8,10,17
Testes Covid-19 Sesi 3
Campanha de Vacinação contra a gripe 2020 Sesi 3
Consultorias em SST Sesi 3
Dia Internacional de Prevenção às Lesões por Esforços Repetitivos Sesi 3
Guia de seleção de EPIs Sesi 3,8
Programas de Saúde e Segurança no Trabalho Sesi 3,8
Seminário Técnico: Os fundamentos e impactos das novas NRs Sesi 3,8
Programa de Qualidade do Atendimento de Segurança e Saúde para as Indústrias do Paraná Sesi Todos 3,8
Hub de Inteligência Artificial Senai 4, 8, 9 x
Instituto Senai de Tecnologia em Meio Ambiente e Química Senai 7, 8, 9 
Gestão de Dados para Mobilidade Elétrica Senai 7, 8, 9 
Programa de Residência em BIM (Building Information Modeling) Senai 9 x
Rocket Startup Senai 3, 9 
Conexão Senai Senai 3, 4
Edital Saúdetech Senai 3, 9 
Rede Senai Biomol Senai 3
Manutenção de Respiradores para atendimento de pacientes com Covid-19 Senai 3, 17
Fabricação de suportes para máscaras faciais (Faces Shields) Senai 3

Ta
le

nt
os

Inova Talentos Iel 4, 8 x

Evento de Lançamento WWA-LATAM Fiep 1, 6 4,5 x x x
Prêmio CAMFIEP de Arbitragem no Paraná Fiep 3,4 x x
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205-3; 102-8; 102-41; 403-2; 403-3; 302-1

PÁGINA PACTO GLOBAL ODS

102-1 Nome da Organização 15, 16
102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços 23 1 a 10
102-3 Localização da sede da organização 17
102-4 Local de operações 17, 18, 19
102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica 15, 16, 21 1 a 10
102-6 Mercados atendidos 30
102-7 Porte da organização 15, 16, 21
102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores 118 4,5,6 8
102-9 Cadeia de fornecedores 141
102-10 Mudanças signi�cativas na organização e em sua cadeia de fornecedores 140,141 7,8,9
102-11 Princípio ou abordagem da precaução 38 7
102-12 Iniciativas externas 43 1 a 10
102-13 Participação em associações 30, 158 1 a 10

102-14 Declaração do mais alto executivo 4, 5
102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades 12

102-16 Valores, princípios, normas e códigos de comportamento 38 1 a 10 16
102-17 Mecanismos para orientações e preocupações referentes a ética 38 16

102-18 Estrutura de governança 32, 33 1 a 10
102-19 Delegação de autoridade 32

102-20 Responsabilidade de cargos e funções de nível executivo por tópicos econômicos, ambientais e sociais 32 16

102-21 Consulta a stakeholders sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais 32 5,16
102-22 Composição do mais alto órgão de governança e dos seus comitês 32
102-23 Presidente do mais alto órgão de governança 32
102-24 Seleção e nomeação para o mais alto órgão de governança 32
102-25 Con�itos de interesse 32 4
102-26 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na de�nição de propósito, valores e estratégia 32
102-27 Conhecimento coletivo do mais alto órgão de governança 32
102-30 E�cácia dos processos de gestão de risco 41

INDICADOR GRI

PERFIL ORGANIZACIONAL

ESTRATÉGIA

ÉTICA E INTEGRIDADE

GOVERNANÇA

ÍNDICE GRI 2020
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102-40 Lista de grupos de stakeholders 28, 30,158 17

102-41 Acordos de negociação coletiva
As negociações coletivas relativas a salário e benefícios abrangem 
todos os
empregados. 

1,2,4,5,6 8

102-42 Identi�cação e seleção de stakeholders 27, 29
102-43 Abordagem para engajamento de stakeholders 29
102-44 Principais preocupações e tópicos levantados 9

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações �nanceiras consolidadas 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
102-46 De�nição do conteúdo do relatório e dos Limites de tópicos 9
102-47 Lista de tópicos materiais 9
102-48 Reformulações de informações 9
102-49 Alterações no relato 9
102-50 Período coberto pelo relatório 8
102-51 Data do relatório mais recente 8
102-52 Ciclo de emissão de relatórios 8
102-53 Contato para perguntas sobre o relatório 8
102-54 Declarações de relato em conformidade com as Normas GRI 8
102-55 Sumário de conteúdo da GRI 3
102-56 Veri�cação externa 8

103-1 Explicação do tópico material e seu Limite
A forma de gestão e seus componentes estão informados ao longo 
do relatório, de acordo com cada indicador. 

103-2 Forma de gestão e seus componentes
A forma de gestão e seus componentes estão informados ao longo 
do relatório, de acordo com cada indicador. 

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

PRÁTICA DE RELATO

TÓPICOS MATERIAIS
FORMA DE GESTÃO



RELATÓRIO ANUAL 2020173

201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído 110, 112, 113, 115, 116 2,5,7,8,9
201-2 Implicações �nanceiras e outros riscos e oportunidades decorrentes de mudanças climáticas 41 7,8,9 13
201-3 Obrigações do plano de benefício de�nido e outros planos de aposentadoria 131 1,2,3,6

201-4 Apoio �nanceiro recebido do governo

As receitas da organização são compostas pela prestação de serviços 
e pela contribuição compulsória, baseada em percentual da massa 
salarial total paga pelo setor industrial. O Sistema Fiep não recebeu 
contribuição �nanceira governamental no decorrer do período 
coberto por este relatório. Eventualmente são �rmados termos de 
convênios/parcerias entre órgãos públicos nas esferas municipais e 
estaduais, porém tais contratos são instrumentos de formalização de 
prestação de serviços �nalíscos não se con�gurando como repasse 
ou ajuda �nanceira.

202-1 Proporção entre o salário mais baixo e o salário mínimo local, com discriminação por gênero 128, 132 2,6 1,5,8,10
202-2 Proporção de membros da diretoria contratados na comunidade local 32 1,2,3,6 8

203-1 Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços
48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 
71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 95, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 124, 125, 125, 135, 143, 144, 145
1 a 10 1 a 17

203-2 Impactos econômicos indiretos signi�cativos
53, 60, 63, 64, 66, 69, 72, 76, 78, 84, 87, 91, 94, 96, 98, 104, 105, 106, 

142 
1 a 10 1 a 17

204-1 Proporção de gastos com fornecedores locais 141 12

205-1 Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção 38 10 16
205-2 Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção 38 1,2,4,6,10 4,16

205-3 Casos con�rmados de corrupção e medidas tomadas
Não houve caso con�rmado de corrupção no período do relato. 
Ainda que não tenhamos caso, nosso Programa de Integridade 
atua na prevenção e prevê tratativa para o tema. 

10 16

PRÁTICAS DE COMPRAS

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

DESEMPENHO ECONÔMICO

PRESENÇA NO MERCADO

COMBATE À CORRUPÇÃO
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301-1 Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume 148 7,8,9 8,12

302-1 Consumo de energia dentro da organização

Fontes não renováveis: 
Diesel: 86.935,84 L / 2,74 TJ 
Gasolina: 24.872,59 L / 0,80 TJ 
Fonte renovável: 
Etanol: 167.695,7 L / 3,57 TJ 
Conversão de Litros para Tera-Joules utilizando os seguintes fatores: 
1000 L de Óleo Diesel = 31,52 TJ 
1000 L de Gasolina = 32,22 TJ 
1000 L de Etanol = 21,34 TJ 
Energia elétrica: 1.672 Mwh / 6,02 TJ 
Suspensão de contrato de frota terceirizada e redução de viagens 
devido a pandemia. Conversão de Megawatt para Tera-Joule: 
Mwh*0,0036

7,8,9 7,8,12,13

302-3 Intensidade energética 149 7,8,9 7,8,12,13
302-4 Redução do consumo de energia 149 7,8,9 7,8,12,13
302-5 Reduções nos requisitos energéticos de produtos e serviços 149, 150 7,8,9 7,8,12,13

303-1 Interações com a água como um recurso compartilhado 149 7,8,9 6,7

305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE) 147, 149, 150 7,8,9 3,13,14,15
305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia 149, 150 7,8,9 3,13,14,15
305-3 Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE) 150 7,8,9 3,13,14,15
305-4 Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 150 7,8,9 13,14,15
305-5 Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 150 7,8,9 13,14,15

307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais Não há registros de não conformidades com leis e regulamentos. 7,8,9 16

401-1 Novas contratações e rotatividade de empregados 121 6 5,8

401-2 Benefícios oferecidos a empregados em tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou de período parcial 127, 128 1,2,3,6 8

401-3 Licença maternidade/paternidade 130 2,3,6 5,8

CONFORMIDADE AMBIENTAL

PADRÕES SOCIAIS
EMPREGO

PADRÕES AMBIENTAIS
MATERIAIS

ENERGIA

ÁGUA E EFLUENTES

EMISSÕES
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402-1 Prazo mínimo de aviso sobre mudanças operacionais

Embora não constem prazos formais nos acordos coletivos de 
trabalho, informamos nossos colaboradores e sindicatos sobre as 
alterações nos seus processos operacionais. Prezamos pela gestão 
de mudanças aplicáveis em prazos razoáveis para mudanças 
operacionais com grandes impactos ao público interno. Cumprimos 
rigorosamente a legislação trabalhista, não restringindo a liberdade 
associativa e respeitando a individualidade.

1,2,3,4,5,6 8

403-1 Sistema de gestão de saúde e Segurança do trabalho 133 1,2,3,6 3,8
403-2 Identi�cação de periculosidade, avaliação de riscos e investigação de incidentes 133 1,2,3,6 3,8

403-3 Serviços de saúde do trabalho
Não há colaboradores que desempenham atividades com alto risco 
para o surgimento de doenças ocupacionais. No entanto, buscamos 
sempre mitigar e controlar os riscos potenciais aos nossos processos. 

1,2,3,6 3,8

403-4 Participação dos trabalhadores, consulta e comunicação aos trabalhadores referentes a saúde e segurança do trabalho 133,134, 136 1,2,3,6,9 3,8

404-1 Média de horas de capacitação por ano, por empregado 122, 125 6 4,5,8
404-2 Programas para o aperfeiçoamento de competências dos empregados e de assistência para transição de carreira 126 4,5,8
404-3 Percentual de empregados que recebem avaliações regulares de desempenho e de desenvolvimento de carreira 125 6 5,8

405-1 Diversidade em órgãos de governança e empregados 33, 118 6 5,8
405-2 Proporção entre o salário-base e a remuneração recebidos pelas mulheres e aqueles recebidos pelos homens 132 6 5,8,10
NÃO DISCRIMINAÇÃO

406-1 Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas
Não foram identi�cados casos de discriminação considerando o 
período do relato e dados do Canal de Ética. 

1,2,4,5,6 5,8,16

TRABALHO INFANTIL

408-1 Operações e fornecedores com risco signi�cativo de casos de trabalho infantil
Não foram identi�cadas operações e fornecedores considerando 
risco signi�cativo para a ocorrência de trabalho infantil e trabalho 
forçado e/ou análogo ao escravo.

5 8,16

409-1 Operações e fornecedores com risco signi�cativo de casos de trabalho forçado ou análogo ao escravo
Não foram identi�cadas operações e fornecedores considerando 
risco signi�cativo para a ocorrência de trabalho infantil e trabalho 
forçado e/ou análogo ao escravo. 

4,5 8

412-2 Capacitação de empregados em políticas ou procedimentos de direitos humanos 125,126,127 1,2,4,5

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO

AVALIAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

RELAÇÕES DE TRABALHO

CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
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413-1 Operações com engajamento, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento voltados à comunidade local 47 1

414-1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais

O Sistema Fiep adota os mais altos padrões de ética e de 
responsabilidade social em suas atividades, prática que igualmente 
alcança sua cadeia de suprimentos. Em todos os processos de 
licitação, exigimos que os fornecedores assumam o compromisso de 
respeitar e fazer cumprir as iniciativas em respeito aos direitos 
humanos.  Dessa forma, ressaltamos e disseminamos nossa cultura 
de não concordância com práticas de trabalho infantil ou forçado ao 
longo da nossa cadeia de valor. Nossos instrumentos contratuais 
possuem cláusulas que vedam expressamente os nossos 
fornecedores de permitirem o trabalho infantil, o trabalho forçado 
ou análogo ao escravo, sob pena de responsabilização. Também 
reforçamos a importância do atendimento aos padrões éticos e de 
conformidade com o Programa de Integridade do Sistema Fiep.

1

COMUNIDADES LOCAIS

AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

COLEGIADOS E ATRIBUIÇÕES 

O Sistema Fiep, por ser uma instituição criada e mantida pela indústria, tendo duas entidades, Sesi e Senai, com características paraestatais e a Fiep e IEL de natureza privada, tem 

os seus programas, metas e resultados, assim como seu orçamento e operações financeiras, aprovadas e fiscalizadas por colegiados, compostos por representantes dos sindicatos e 

indústrias, além de representantes instituídos pelos normativos que regem seus funcionamentos, conforme segue, incluindo as principais atribuições de cada instância:

Instâncias Normativas  

► Conselho de Representantes: constituído por delegados representantes dos sindicatos patronais filiados à Fiep, tem a responsabilidade de eleger e dar posse à Diretoria da 

Fiep, aos membros do Conselho Fiscal, à Delegação Representativa junto à CNI, além de indicar e eleger os membros dos Conselhos Regionais Sesi e Senai, bem como deliberar 

sobre o Plano de Trabalho e Previsões Orçamentárias, do Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Fiep, além da admissão de novos sindicatos, alterações estatutárias da 

Fiep, dentre outras.

► Diretoria da Fiep: composta por 22 membros efetivos e 21 membros suplentes, sendo: Presidente da Fiep, 15 vice-presidentes, 1º, 2º e 3º diretores-secretários e a Diretoria

Financeira Fiep representada pelos 1º, 2º e 3º diretores financeiros, além dos 21 diretores suplentes e delegados titular e suplentes representantes da CNI, todos eleitos

quadrienalmente pelo Conselho de Representantes. Dentre suas responsabilidades, citamos: conduzir a Federação; aprovar a criação de conselhos e seus desdobramentos;

designar representantes junto aos organismos públicos ou privados; deliberar e manifestar-se sobre as demonstrações contábeis do exercício e previsões de receitas e despesas; 

elaborar o Plano de Trabalho e Relatório de Gestão de exercício da Fiep; eleger os membros do Conselho Fiscal do IEL, dentre outras.
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► Conselhos Regionais: suas responsabilidades são direcionadas à aprovação de verbas e orçamento anual; aprovação da prestação de contas e acompanhamento da execução
orçamentária; apreciação do inventário de bens; fixação dos padrões de remuneração (vencimentos, promoções e reajustes) e manifestação sobre aquisição de imóveis e
aprovação do regimento interno. Os conselhos regionais recebem diretrizes e prestam contas aos seus respectivos conselhos nacionais, integrantes à CNI, garantindo unifor-
midade na atuação nacional do Sistema Indústria. Sua composição é estabelecida da seguinte forma:

► Sesi: composto por 9 membros efetivos, sendo eles: o Presidente da Fiep - presidente nato do Conselho Regional; 4 representantes da indústria - eleitos pelo Con-
selho de Representantes; 1 Delegado das categorias econômicas dos transportes, comunicações e pesca; 1 representante do Ministério da Economia, 1 represen-
tante do governo do estado e 1 representante dos trabalhadores da indústria. Cada membro efetivo tem um membro suplente, na mesma proporcionalidade.

► Senai: composto por 10 membros, a saber: o Presidente da Fiep - presidente nato do Conselho Regional; Diretor Regional do Senai; 4 representan-

tes da indústria - eleitos pelo Conselho de Representantes; 1 Delegado das categorias econômicas transportes, comunicações e pesca; 1 representante do Minis-

tério da Economia; 1 representante do Ministério da Educação e 1 representante dos trabalhadores da indústria. Cada membro efetivo tem um membro suplente,

na mesma proporcionalidade. O Senai conta com a Comissão de Contas, responsáveis pela verificação prévia das questões financeiras e patrimoniais da entidade.

► IEL: composto por 7 membros sendo: Presidente da Fiep, Diretor Regional do Senai e Diretor Regional do Sesi, além de 4 membros temporários desig-

nados pelo Presidente da Fiep. O Conselho se reporta aos gestores das mantenedoras (Presidente da Fiep e Diretores Regionais do Sesi e do Senai)

que emitem a aprovação final sobre plano de trabalho, previsão orçamentária, relatório de gestão e resultados, alienação de bens imóveis e abertura de filiais.

► Conselhos Fiscais: formados por 6 membros sendo 3 titulares e 3 suplentes, com renovação quadrienal (Fiep) e bianual (IEL). A eles compete emitir pareceres sobre as demons-

trações contábeis, a prestação de contas e a previsão de receitas e despesas de cada exercício. Na Fiep, gozam de total autonomia e independência em relação à diretoria,

formalizando pareceres para análise do Conselho de Representantes. No IEL, o Conselho Fiscal se reporta à Diretoria Regional do IEL e a Assembleia do Conselho Mantenedor.
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Instâncias de apoio à governança e à gestão  

► Conselhos Temáticos e Setoriais: são órgãos consultivos que debatem sobre temas industriais. Os Temáticos tratam de temas transversais que impactam os diversos setores 

industriais; Setoriais abrangem temas específicos de setores produtivos do estado do Paraná. Ambos apresentam propostas e subsidiam as decisões, bem como garantem o

diálogo entre os empresários, os sindicatos, o Sistema Fiep e públicos externos interessados e envolvidos com as temáticas.

► Comitês de Governança: seu papel é subsidiar as decisões estratégicas com análises técnicas e apoiar a gestão do Sistema Fiep. Cada comitê é composto por 7 colaboradores 

com cargo de gestão, nomeados pela alta direção conforme o tema a ser debatido. Esse Comitê pode instituir comissões para as quais são atribuídas demandas específicas

de estudos.

► Auditorias: com o objetivo de fortalecer os controles e aprimorar a gestão, o Sistema Fiep conta com duas instâncias de auditoria. A auditoria interna avalia os principais

processos da organização, identificando possíveis desvios às regras e regulamentos existentes, que é apoiada pelas medidas de controles internos implementadas pela área

de Riscos e Compliance. A externa, uma auditoria independente, que analisa e emite parecer sobre as demonstrações contábeis de cada exercício fiscal.

► Comitê de Crise: de caráter pontual, é responsável por apoiar no planejamento e no gerenciamento de situações de crise.  Participam representantes da alta direção e das

áreas de Riscos e Compliance e Relações Institucionais.

► Comitê de Ética: responsável por atender as demandas e encaminhá-las para as tratativas. Tem um caráter educativo, consultivo, orientador e fiscalizador. Compete a esse

comitê a gestão das demandas oriundas do Canal de Ética, um sistema eletrônico que possibilita a todos os colaboradores, de forma responsável, segura e anônima, compar-

tilhar suas preocupações, esclarecer dúvidas, registrar sugestões e relatar possíveis violações ao Código de Conduta do Sistema Fiep. O comitê é composto por colaboradores, 

incluindo gestores e técnicos vinculados as áreas de Auditoria, Jurídico, Recursos Humanos e Riscos e Compliance.

► Ouvidoria: tem o propósito de conferir maior transparência no relacionamento da organização com os públicos de relacionamento, disponibilizando os seguintes canais de

acesso ao público: telefone, formulário no Portal da Transparência, correspondência física, atendimento por e-mail e presencial, que promovem o diálogo para a solução de

problemas que eventualmente não tenham sido resolvidos pelo SAC. Atua de forma independente, prezando pelo sigilo e segurança da informação. Também é um canal para 

sugestões, elogios e denúncias. A área de Riscos e Compliance é responsável pela gestão dos registros.

► Secretaria de Governança: realizam o atendimento das instâncias normativas e de apoio à governança, promovendo o planejamento, organização e execução das atividades 

de cada instância, assegurando o atendimento legal e o funcionamento efetivo na tratativa das demandas.`
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CRÉDITOS

Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná

► Presidente do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná
► Presidente do Conselho Regional e Diretor Regional do Sesi/PR
► Superintendente Corporativo do Sistema Fiep

Carlos Valter Martins Pedro

► Superintendente Regional do Sesi/PR
► Superintendente de Negócios do Sistema Fiep
► Diretor Regional do Senai/PR

José Antônio Fares

Apoio às Informações

► Gerência Executiva de Educação
► Gerência Executiva de Segurança e Saúde
► Gerência Executiva de Projetos Estratégicos
► Gerência Executiva Tecnologia Inovação
► Gerência Executiva do Observatório
► Gerência Executiva de Apoio à Gestão
► Gerência Executiva de Operações
► Gerência Executiva Comercial
► Gerência Executiva Jurídico, Riscos e Compliance
► Gerência Executiva de Desenvolvimento, Suprimentos e Engenharia
► Gerência Executiva de Serviços Corporativos

Gerência Executiva de Apoio à Gestão
► Coordenação Técnica e Diagramação

Gerência Executiva de Projetos Estratégicos
► Consultoria Sesi em Gestão da Sustentabilidade (Consultoria GRI)

Gerência de Marketing
► Projeto Gráfico e Diagramação




