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O ano de 2021 seguiu com um panorama desafiador para pessoas, 

organizações e toda a sociedade. O avanço da vacinação da população ao 

longo do ano minimizou os impactos da Covid-19 nos sistemas de saúde, 

reduzindo restrições para a maioria das atividades. Os efeitos da pandemia, 

porém, ainda se fizeram sentir sobre o cenário econômico mundial e 

brasileiro. 

Mesmo com esses desafios, a indústria paranaense continuou em processo 

de recuperação após os prejuízos registrados no início da pandemia. Em 

2021, um crescimento relevante de 9% nos níveis de produção se refletiu 

no saldo de empregos gerados no setor, que dobrou em comparação com 

o ano anterior, totalizando mais de 46 mil novos postos de trabalho. 
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Fiel à sua missão de apoiar a indústria, 

especialmente nesse momento de retomada, o 

Sistema Fiep intensificou seus serviços e ações 

que resultassem em ganhos reais de 

competitividade para o setor. Uma das 

iniciativas foi a ampliação do Brasil Mais, 

programa nacional em que o Paraná se tornou 

referência. No ano, mais de 580 empresas do 

Estado foram atendidas, obtendo um aumento 

de produtividade médio de 47,3% em 

eficiência em suas atividades. 

O Sistema Fiep também seguiu atento aos 

avanços tecnológicos da indústria 4.0 e aos 

novos paradigmas trazidos pela pandemia. Por 

isso, em 2021, o Senai Paraná renovou seu 

modelo de educação e ensino, apresentando 

um novo portfólio de serviços customizável. Já 

o Colégio Sesi se transformou em Colégio Sesi 

da Indústria, passando a ofertar um Ensino 

Médio também focado na formação técnica, 

possibilitando aos alunos maior contato com o 

processo de transformação digital pelo qual 

passa o setor industrial. 

Mais do que isso, o Sistema Fiep passou por um 

amplo processo de reformulação de seu 

modelo de gestão, buscando alinhar seus 

serviços às reais necessidades das indústrias 

nessa nova realidade. A construção do Plano de 

Gestão 2022/2023 ajustou o foco das ações, 

criando e ampliando o significado do Sistema 

Fiep para as indústrias paranaenses, além de 

colocar como prioridade a sustentabilidade da 

entidade. 

O foco nas demandas das indústrias, no 

entanto, não impediu que o Sistema Fiep 

também se preocupasse com a sociedade. Por 

meio da campanha Essencial é Viver, a entidade 

mobilizou empresas e pessoas físicas para 

arrecadar mais de 115 mil itens que ajudaram a 

minimizar os impactos sociais da pandemia. 

Também arrecadou mais de R$ 1 milhão em 

equipamentos e materiais para apoiar os 

municípios nas ações de prevenção, 

tratamento e vacinação contra a Covid-19. 

Iniciativas como essa reforçam nossa atenção à 

responsabilidade social e aos princípios do 

Pacto Global, do qual somos signatários. 

Atenção que é ainda mais destacada pelos 

compromissos voluntários que assumimos 

com os Princípios para Educação Executiva 

Responsável das Nações Unidas (PRME/ONU), 

os Princípios para o Empoderamento de 

Mulheres (WEPs), o Fundo de População das 

Nações Unidas (UNFPA) e a University Global 

Coalition, além da mobilização que lideramos 

no Paraná em prol dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Nesta nova edição do Relatório Anual do 

Sistema Fiep, mostramos como 

desenvolvemos, ao longo de 2021, estes e 

muitos outros projetos que contribuem para o 

desenvolvimento não apenas da indústria, mas 

de toda a sociedade paranaense.   

Carlos Valter Martins Pedro  

Presidente do Sistema Fiep
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Matriz de Materialidade
102-21, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 102-49  

A Matriz de Materialidade é um dos elementos definidores dos 

indicadores de desempenho em sustentabilidade das 

organizações. Seguindo as recomendações da Global Reporting 
Initiative (GRI), a matriz de materialidade demonstra, por meio da 

percepção dos públicos de relacionamento, as prioridades e os 

interesses sobre as ações do Sistema Fiep para determinar a 

inferência de prioridades entre o planejamento estratégico e as 

necessidades e interesses dos públicos de relacionamento do 

Sistema Fiep.  

Para tanto, no ano de 2019, realizamos uma pesquisa online 

direcionada aos diferentes públicos de relacionamento, 

selecionados de acordo com critérios de responsabilidade, 

influência, proximidade, dependência e representação. O retorno 

da percepção de 700 respondentes sobre os impactos sociais, 

ambientais, econômicos e de governança e integridade 

relacionados a nossa atuação definiu a matriz de materialidade, 

composta por nove aspectos priorizados na pesquisa. Destaca-se 

que a matriz será atualizada em 2022.  

Essa escuta ativa reflete o compromisso contínuo com os nossos 

públicos, transparência e responsabilidade pelas nossas 

estratégias e práticas em prol da sustentabilidade. 
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NOSSA HISTÓRIA 
102-1, 102-2, 102-5 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOoWEufZfjN72kVwxJ8Yqhe7968pECYlK
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NOSSOS COMPROMISSOS VOLUNTÁRIOS 
102-12 

Aproximar nossa atuação das agendas globais de desenvolvimento sustentável foi um dos princípios incorporados em nossas estratégias para contribuir com 

o crescimento econômico do país, além de incentivar o respeito às pessoas e ao meio ambiente. Orientados para a sustentabilidade, aderimos ao longo dos 

anos a parcerias e compromissos voluntários que regem a atuação sustentável tanto de nossas ações quanto no apoio e divulgação a toda a sociedade: 

  

http://pactoglobal.org.br
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030
http://cifalcuritiba.org.br
http://www.mdh.gov.br
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1 

http://prmebrazil.com.br/
https://www.weps.org
https://universityglobalcoalition.org/
https://www.empresascomrefugiados.com.br
https://brazil.unfpa.org/pt-br
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PRODUTOS E SERVIÇOS 
102-2, 203-1, 203-2, 413-1 

 

  EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR 

A educação voltada para o desenvolvimento de competências profissionais 

para o mundo do trabalho é um dos nossos pilares. Com a oferta de cursos 

de iniciação profissional, aprendizagem industrial, qualificação e 

aperfeiçoamento profissional, técnicos, graduação tecnológica e pós-
graduação, buscamos ajudar os profissionais, indústrias e o estado para o 

desenvolvimento e crescimento. Para tanto, ofertamos cursos de 

preparação e especialização de profissionais para o mercado de trabalho, 

com metodologia orientada a uma formação empreendedora e para as 

necessidades da indústria. Contamos ainda com professores qualificados, 

metodologias de referência reconhecidas no mercado e unidades em 

diversas cidades do Paraná. 

 

 

 

 

  INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

Para atender às demandas das indústrias por serviços tecnológicos e de 

inovação, oferecemos soluções que apoiam os industriais na busca pelo 

aumento da competitividade, por meio da prestação de serviços de 

consultorias, metrologia e serviços técnicos especializados. A 

infraestrutura tecnológica da rede de Institutos Senai de Inovação e de 
Tecnologia proporciona apoio para o desafio da indústria se tornar mais 

produtiva e inovadora, sendo um elo entre o meio acadêmico e as 

indústrias. Os institutos atuam promovendo a melhoria de produtos e o 

aumento de produtividade e eficiência nos processos industriais. 
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 EDUCAÇÃO BÁSICA 

A partir da oferta de Educação Básica, Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Continuada, apoiamos a promoção de uma educação de 

qualidade no estado do Paraná. Baseado no conceito de Educação 

Transformadora, trabalhamos em conjunto a formação humana, crítica e 

empreendedora dos estudantes, construindo uma formação para que 

possam superar os desafios do mundo do trabalho e atuar na indústria. Por 

meio de metodologias orientadas para o desenvolvimento de habilidades 

interpessoais, além de preparar os indivíduos para atuarem de forma 

assertiva frente aos diversos desafios em sua vida profissional, buscamos 

elevar a proficiência dos estudantes e o desenvolvimento de competências 

para o trabalho em equipe, a resolução de problemas e maior autonomia. 

Pautado na cultura maker, os estudantes têm contato com noções de 

robótica educacional, que já permitiu a conquista de prêmios nacionais e 

internacionais em grandes competições. 

 COOPERAÇÃO SOCIAL 

Promovemos ações, programas e projetos para o desenvolvimento da 

comunidade em torno da indústria. Com atuação voltada à construção de 
práticas socialmente responsáveis, éticas e de desenvolvimento 
sustentável da indústria, buscamos o fortalecimento da cultura humana 

e social, assim como a garantia de direitos fundamentais por meio do 

desenvolvimento profissional, inclusão no mercado de trabalho e postura 

empreendedora. 

 

 SEGURANÇA E SAÚDE 

Por meio de soluções de gestão integrada e inteligente, que automatizam 

os processos de SST e ao mesmo tempo promovem o cuidado com os 

trabalhadores e a otimização dos custos empresariais, realizamos entregas 

em Segurança e Saúde no Trabalho e Promoção da Saúde, contribuindo 

para um ambiente seguro e saudável, condições adequadas para a 

realização das tarefas diárias, com redução de riscos e custos de segurança 

e saúde no trabalho que comprometem o desempenho da indústria. Os 

serviços de promoção de qualidade de vida para indústrias de todos os 

portes e setores visam a melhoria da produtividade e qualidade de vida de 

trabalhadores da indústria, seus dependentes e comunidade. 

 CULTURA 

Visando oferecer aos trabalhadores da indústria, suas famílias e 

comunidade uma pluralidade de experiências artístico culturais, realizamos 

atividades e eventos culturais para o desenvolvimento intelectual, 
formação cultural, postura crítica e valorização da memória artística 
local. Atuamos em sinergia com os campos da educação, ciência e 

tecnologia construindo processos de aprendizagem criativa baseados na 

experimentação, desenvolvendo projetos culturais e metodologias que 

apoiem a potencialização da aprendizagem com cultura e inovação. Além 

dos diversos espaços culturais no estado, levamos acesso à cultura aos 

municípios e comunidade por meio da Unidade Móvel de Cultura e do 

Canal Sesi Cultura no YouTube. 
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 REPRESENTATIVIDADE E DEFESA DE INTERESSES 

Atuamos em prol da defesa de interesses das indústrias por meio da 

condução de ações estruturadas junto ao Poder Público para 

acompanhamento de decisões que impactam as indústrias paranaenses, 

atividades de representação em diversos Conselhos e Comitês. Atuamos 

por meio de atendimentos nas Casas das Indústrias, juntos aos sindicatos e 

indústrias, organizando seminários, capacitações e publicações 

orientativas. 

Desenvolvemos soluções de serviços e produtos nas áreas de educação, 

saúde e segurança, responsabilidade social, tecnologia e inovação, 

internacionalização e estudos setoriais para apoiar o desenvolvimento das 

indústrias. 

 DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO 

A área de desenvolvimento associativo atua identificando as necessidades 

dos sindicatos, buscando soluções assertivas e atuando de maneira 

integrada com seus principais parceiros para a melhoria de processos dos 

sindicatos e desenvolvimento das indústrias. 

 

 

 

 

 INTERNACIONALIZAÇÃO 

Apoiamos as indústrias paranaenses com conhecimento para adquirirem 

know-how e condições desejáveis para a inserção segura e bem-
sucedida em mercados globais cada vez mais competitivos. Por meio de 

profissionais qualificados e com experiência em comércio exterior, 

assessoramos as organizações na racionalização do seu processo de 

internacionalização. Essas ações, juntamente com a emissão de 

certificados de origem para exportação, possibilitam a troca de 

conhecimento e cooperações entre empresas e instituições para a 

ampliação da competitividade nacional e internacional das indústrias 

paranaenses. 

 ESTUDOS, PROSPECTIVA E INTELIGÊNCIA 

O Observatório Sistema Fiep atua como área transversal com soluções 
estratégicas para a tomada de decisão, auxiliando a indústria e seus 

públicos de interesse a se preparar para o futuro. Buscando embasar 

respostas assertivas às questões sócio industriais, oferta serviços de 

prospectiva, planejamento, pesquisa, inteligência analítica e articulação, 

com projetos sob medida para cada instituição. 
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 EDUCAÇÃO E TALENTOS 

As Faculdades da Indústria preparam profissionais visando o 

desenvolvimento de suas carreiras, proporcionando conhecimentos para 

que os alunos ampliem seu repertório e se destaquem cada vez mais no 

mercado de trabalho. Ofertam programas de capacitação empresarial em 

um ambiente de aprendizagem com temas atuais e inovadores 

relacionados ao mercado e as indústrias, contribuindo para a consolidação 

de competências empresariais em temas relacionados à gestão 

empresarial. Além disso, possuem programas voltados à gestão de 

talentos, com foco em estagiários e trainees. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

As consultorias de gestão da inovação e de acesso a recursos fornecem 

ferramentas e metodologias para serem empregadas desde as fases 

preliminares do projeto até a captação de recursos para desenvolvimento 

de projetos inovadores, além de prestarem assistência para a inscrição em 

programas e projetos de fomento para as empresas alcançarem novos 

patamares no mercado. 
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2. GOVERNANÇA  
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

A estrutura de governança reflete os mecanismos de liderança, estratégia e controle que 

direcionam e monitoram a atuação do Sistema Fiep, orientando a prestação de serviços e a 

defesa de interesses e desenvolvimento da indústria e sociedade. Para tanto, contamos com 34 

instâncias normativas e de apoio à governança, que apoiam a gestão e fortalecem nossa 

atuação.  
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Cada instância possui competências específicas para atuar de acordo com 
as necessidades de cada casa, além de analisar sistemicamente o impacto 
da tomada de decisão para o Sistema Fiep e suas implicações para o 
posicionamento frente aos interesses do setor industrial. As instâncias 
normativas, entre outras incumbências, têm como papel realizar a 
indicação e eleição de membros das instâncias de governança, deliberar 
sobre os encaminhamentos estratégicos do Sistema Fiep, analisar a 
prestação de contas e acompanhamento da execução orçamentária. As 
instâncias de apoio apresentam subsídios ao processo decisório das 
instâncias normativas, relacionados ao posicionamento estratégico e à 
atuação para a representatividade da indústria, em especial, da 
paranaense. Além disso, fornecem informações, estudos, análises, 
pareceres e execução de projetos vinculados a temas estratégicos para o 
Sistema Fiep e, para tópicos específicos transversais, são criados grupos de 
trabalho que contribuem para o apoio à tomada de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os membros das instâncias de governança possuem mandato pré-fixado, 
definido em seus regimentos próprios, o que implica em constante 
renovação. As reuniões das instâncias normativas possuem calendário 
próprio definido de acordo com suas normativas. Já as instâncias de apoio 
reúnem-se conforme demanda, em cumprimento aos normativos internos. 

Por meio das instâncias de governança, ocupamos 241 assentos, 
representados por 1007 membros, sendo: 75,97% do gênero masculino, e 
24,03% do gênero feminino; 22,64% colaboradores e 77,36% empresários 
ou membros da sociedade. Destaca-se que parte dos representantes atua 
em mais de uma instância de governança interna ou em representações 
institucionais em organizações nas quais o Sistema Fiep tem participação 
ou assento. As faixas etárias dos membros são representadas por: 6,95%, 
até 30 anos; 43,3%, entre 30 e 50 anos; e, 49,75%, acima de 50 anos de 
idade. 
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Dentro da estrutura de governança do Sistema 
Fiep, a função executiva é exercida pelo Diretor 
Regional do Senai e pelo Presidente da Fiep, 
que assume, automaticamente, as funções de 
Diretor Regional do Sesi e IEL, além da 
Presidência dos Conselhos Regionais do Sesi, 
Senai e IEL, que são funções deliberativas. 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. 
O princípio de autonomia é um pressuposto 
para a atuação como membro nas diversas 
instâncias de governança, podendo responder 
sobre os diferentes tópicos estratégicos e de 
interesse do Sistema Fiep, tendo liberdade para 
expressar sua opinião quanto a temas 
transversais ou mais abrangentes. As decisões 
são tomadas de forma colegiada e as 
deliberações consideram o suporte das 
necessidades em comum das casas, o 
posicionamento estratégico, bem como o 
atendimento dos interesses do maior número 
de setores industriais possível.  
Quando se trata de ações pontuais que possam 
afetar ou favorecer setores ou entidades 
específicas, as solicitações também são 
submetidas à aprovação no colegiado. As 

tratativas são reportadas aos órgãos de 
governança de cada uma das entidades e, 
quando o tema é destinado a outra instância de 
governança, a delegação é encaminhada ao 
representante da respectiva instância 
(presidente, coordenador ou líder). Com este 
processo, buscamos a garantia de dirimir a 
possibilidade de conflitos de interesses entre as 
partes interessadas em cada processo, mesmo 
em casos da participação simultânea de um 
mesmo membro em mais de uma instância.  
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 alcance 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. 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, que juntas entregam a missão 
das entidades. Para apoiar e dar celeridade a 
esse modelo e às atividades das instâncias de 
governança, utilizamos o Portal da Governança, 
ferramenta online 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 por seus 
membros.  
Nosso posicionamento espelha nossos 
princípios de comportamento, com uma 
atuação transparente e responsável de 
divulgação dos resultados e entregas de valor à 
indústria, à sociedade e aos órgãos de controle. 
Ao assumir que o aprimoramento da gestão 
constitui um processo contínuo, inerente à 
responsabilidade social das entidades, 
adotamos medidas que visam fortalecer a 
acessibilidade aos resultados da sua gestão 
pelos públicos de interesse.
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O Programa de Integridade contou com o desenvolvimento de uma nova identidade visual e 

atualização de treinamentos e materiais de apoio, trazendo de forma mais objetiva os principais 

conceitos e diretrizes do programa. Para o seu fortalecimento, foram realizadas ações de 

mobilização e engajamento, como Compliance Day, vídeos das lideranças e ações de 

comunicação interna para os colaboradores por meio da intranet. 

A alta administração contribuiu para a disseminação da cultura de integridade no Compliance 
Day, evento promovido pelas entidades que compõem o Sistema S no Paraná. Em sua 

participação, o presidente do Sistema Fiep reforçou a importância da ética e da transparência 

para a entidade e alcance de nossos objetivos estratégicos. Destinado a colaboradores do 

Sistema S e realizado de forma online, registrou aproximadamente 4.300 visualizações durante 

a transmissão, sendo 40% colaboradores do Sistema Fiep.  

O novo Código de Conduta do Sistema Fiep teve seu conteúdo 

reformulado, tornando-o mais atrativo e de fácil compreensão 

aos colaboradores. Além do documento disponível na intranet, 

foi elaborado uma versão pocket, distribuída a todos os 

colaboradores, com um resumo dos principais pontos do 

documento para que possa ser consultado, com praticidade, 

sempre que necessário. 

Após o relançamento, foram disponibilizados na Universidade Corporativa do Sistema Fiep os 

novos treinamentos do Programa de Integridade e Código de Conduta, que já foram realizados 

por 83% do nosso quadro de colaboradores. 
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Adicionalmente, foram desenvolvidas duas 

estratégias de comunicação para sustentação e 

reforço do movimento iniciado no Compliance 
Day: o “Compliance na Prática” e o “E Se Fosse 
Você?”. Essas ações têm como objetivo engajar 

os colaboradores sobre o Programa de 

Integridade do Sistema Fiep, reforçando 

princípios que visam garantir que estamos 

cientes e em conformidade com as normas da 

instituição. Nesses comunicados, foram 

abordados temas diretamente ligados ao 

Código de Conduta e a normas e leis aplicáveis 

aos nossos negócios. 

Dando continuidade às ações de fortalecimento da cultura e do Programa 

de Integridade, realizamos a 2ª edição do Compliance Day do Sistema S, no 

Dia Internacional Contra a Corrupção (9 de dezembro), promovendo uma 

peça de teatro protagonizada pelo ator Mauro Zanatta e transmitida pelo 

Canal do Sebrae/PR no YouTube. O espetáculo trouxe a adaptação de uma 

peça de Monteiro Lobato, cujo enredo teve o objetivo de provocar a 

reflexão sobre temas como honestidade, corrupção e integridade. 

Foram ainda desenvolvidas iniciativas voltadas ao setor industrial, por meio 

da Rede Paranaense de Compliance, em parceria com o CIFAL Curitiba e 

a Gerência de Riscos e Compliance, com o propósito de estimular a troca 

de experiências e informações relacionadas a integridade e compliance, 

difundir as melhores práticas entre as empresas e, por consequência, 

contribuir com o avanço das práticas de compliance e integridade nos 

negócios no estado do Paraná. Constituem atualmente o comitê técnico da 

rede: KPMG, Grupo Marista, Volvo, Ebanx e Sistema Fiep. Nos dois 

encontros realizados em 2021 participaram mais de 220 pessoas.  

Como forma de aprimoramento e troca de boas práticas, o Departamento 

Regional do Paraná passou a integrar a Rede Colaborativa de Compliance 

do Sistema Indústria, que preconiza o compartilhamento de informações 

e práticas de compliance e integridade sob a coordenação do 

Departamento Nacional. 

Em conformidade com a agenda da Rede Colaborativa, o Sistema Fiep 

participou de fóruns de debates e consultas de temas relativos ao 

compliance e integridade, a disseminação de boas práticas de governança 

e controles internos. A equipe de Riscos e Compliance teve a oportunidade 

de participar de dois treinamentos de aprimoramento de conhecimento 

das ferramentas de compliance.  

Em 2021 foi finalizado o Projeto de Conformidade à Lei Geral de 
Proteção de Dados, passando a tratar as ações implementadas dentro da 

“Cultura de Privacidade” do Sistema Fiep. Para tanto, realizamos ações 

com nossos colaboradores, parceiros de negócio e clientes, por meio de: 

1. Mapeamento de processos críticos.  

2. Análise de perfil de acessos a sistemas operacionais. 
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Para oferecer informações aos colaboradores do Sistema S sobre o impacto 

da LGPD nos negócios, foi realizada a Semana LGPD. O evento trouxe, para 

os mais de 500 participantes, orientações teóricas e jurídicas sobre a nova 

lei de proteção de dados e reflexões sobre seu impacto na atuação das 

empresas e negócios.  

Aos públicos de relacionamento, 

desenvolvemos a “Cartilha de 
Conformidade à LGPD”, específica 

para sindicatos, contendo uma 

introdução à lei, inclusão de atividades 

básicas para conformidade com a 

legislação e modelos de documentos 

para utilização nos sindicatos.  

Para apoiar as demandas envolvendo a privacidade de dados no Sistema 

Fiep, elaboramos documentos normativos que norteiam a atuação do 

Encarregado de Dados da organização, como: (i) Política de Privacidade de 

Dados 1; (ii) Procedimento Operacional para atuação do DPO – Data 
Protection Officer 2 (outro termo utilizado para Encarregado de Dados). A 

partir da vigência da legislação, o Sistema Fiep disponibilizou dois canais 

de comunicação para tratativa de dados com o Encarregado.  

 
1 https://www.sistemafiep.org.br/privacidade-de-dados-pessoais/  
 

Ao todo, foram atendidas 71 demandas em 2021, divididas entre 

consultivos internos, construção de Termos de Consentimento para coleta 

de dados, análises de risco no compartilhamento de bases de produção de 

sistemas, inclusão de novos tratamentos de dados pessoais e respostas a 

clientes e parceiros de negócio. 

Por fim, considerando o compromisso do Sistema Fiep em promover a 

ampla divulgação dos dados e fatos de sua gestão para atender às 

demandas, do Departamento Nacional (DN) e Tribunal de Contas da União 

(TCU), de acompanhamento da implementação e evolução dos Programas 

de Compliance/Integridade, elaboramos dois relatórios: a) Relatório de 
Controles Internos – divulgado trimestralmente no Portal da 

Transparência e b) Relatório de Monitoramento do Programa de 
Compliance, trimestral, encaminhado ao DN. Também faz parte das ações 

de divulgação aos órgãos de controles o preenchimento mensal de um 

questionário de monitoramento das ações de compliance, informando o 

andamento das melhorias no Portal da Transparência e das ações de 

aprimoramento do Programa de Compliance. 

 

2 dpo@sistemafiep.org.br  

https://www.sistemafiep.org.br/privacidade-de-dados-pessoais/
mailto:dpo@sistemafiep.org.br
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GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES 
102-15, 102-30 

A alta administração do Sistema Fiep compreende que a qualidade e a 

efetividade dos controles internos são fundamentais para alcançar seus 

objetivos estratégicos. Dessa forma, diversos esforços foram realizados 

para fortalecer ainda mais o ambiente de controle e adequar nossas 

estruturas e modelo de atuação às necessidades que a natureza das nossas 

operações, porte, abrangência e valores do Sistema Fiep requerem, assim 

como, estar em conformidade com órgãos de controle.  

Desde 2018 contamos com o Programa de Integridade do Sistema Fiep, 

que 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, considerando o 

framework do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) como base metodológica, em linha com as melhores 

práticas de mercado.  

Os riscos estratégicos que já são tratados 

pela alta administração por meio da atual 

estrutura de governança corporativa, 

passaram a ser monitorados a partir de uma 

metodologia integrada e padronizada de 

mensuração e de resposta aos riscos. 

Tem sido trabalhado principalmente o redesenho e avaliação da 

efetividade de controles, atualização e estabelecimento de novas políticas 

e procedimentos internos, redesenho de processos de negócio e a 

evolução constante do Programa de Integridade. 

De forma integrada, o processo de análise geral de riscos estratégicos foi 

desenvolvido considerando um Dicionário de Riscos contemplando 36 

riscos potenciais do Sistema Fiep. Segregado em oito grupos, os riscos 

potenciais são classificados e categorizados em uma linguagem comum, 

considerando as características dos negócios.  
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A classificação dos riscos é definida com base na métrica de impacto e 

probabilidade, em consonância com os objetivos estratégicos do Sistema 

Fiep, analisado desde um impacto baixo até muito alto. 

Adicionalmente, para a gestão dos riscos operacionais é utilizada uma 

metodologia de mapeamento, identificação e classificação que possibilita 

estabelecer um padrão para mitigação desses riscos, obtendo razoável 

garantia da efetividade dos controles internos executados. 

Riscos Mapeados 
102-15, 102-30, 201-2, 205-1 

Visando a melhoria dos processos internos para gestão de riscos e 

controles, foi desenvolvida ao longo de 2021 uma ferramenta de 

acompanhamento e registro dos riscos operacionais e controles 

identificados. A ferramenta auxilia no registro e monitoramento, 

possibilitando a extração de relatórios, dashboard e cadastro de ações 

mitigatórias. 

No primeiro semestre de 2021 foi definido o plano de reavaliação dos riscos 

e controles internos, priorizando o mapeamento para avaliar a efetividade 

dos controles e a necessidade de atualizações, e o estabelecimento de 

novas políticas e procedimentos internos.  

A primeira etapa do mapeamento, concluída em 

dezembro de 2021, contemplou a revisão de 6 

macroprocessos, totalizando 116 riscos e 136 

controles na matriz.  

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 mais informações sobre nossa atuação em 

relação à mitigação do impacto de nossas atividades ao meio ambiente, 

confira o capítulo de Capital Ambiental (p. 59).
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Auditoria Interna 
102-11, 102-30 

O Sistema Fiep conta com uma Gerência de 
Auditoria Interna, que atua com o objetivo de 
avaliar a eficiência e a eficácia, a adequação e o 
grau de qualidade dos controles dos processos de 
negócios das Entidades, propondo sugestões de 
melhoria e comunicando os resultados dos 
trabalhos à alta administração, servindo como 
base para a melhoria do processo de gestão. 

Para todo trabalho realizado é emitido um 
relatório circunstanciado, com os apontamentos 
de auditoria e os riscos associados para que os 
gestores tenham dimensão da implicação das 
inconsistências apontadas. Constam também as 
recomendações que visam à melhoria dos 
processos, bem como os planos de ação e os 
prazos, definidos pelos auditados, para correção 
das inconsistências.  

O relatório circunstanciado é endereçado ao 
responsável direto pelo processo auditado, ao 
Presidente do Sistema Fiep e ao Superintendente 
do Sesi e IEL e Diretor Regional do Senai. 

Ao final de cada relatório está destacado que a 
responsabilidade pela correção das 
inconsistências apontadas cabe integralmente ao 
seu gestor, bem como a implementação dos 
planos de ação de modo a sanar integralmente 

estes e outros pontos que possam comprometer o 
patrimônio da Entidade. 

Após a emissão do relatório é realizado o 
acompanhamento dos planos de ação definidos 
pelos auditados. Este acompanhamento é 
efetuado de maneira automatizada para alertar 
aos gestores sobre seus planos de ação pendentes 
de execução até a data por estes definida e 
realização de cobrança no caso do não 
cumprimento da ação no prazo programado. 
Todos os planos de ação são sistematicamente 
monitorados para garantir o cumprimento das 
ações pelos auditados. 

Adicionalmente, as demonstrações financeiras das 
entidades do Sistema Fiep são auditadas por 
auditores independentes, cabendo aos mesmos a 
emissão de parecer acerca da sua adequação 
consoante às Normas Brasileiras de Contabilidade 
e legislações específicas no que for pertinente. 

As recomendações decorrentes dos 
apontamentos da avaliação de controles internos 
que subsidiam a opinião dos auditores têm seus 
respectivos planos de ação coletados junto às 
áreas envolvidas e o acompanhamento da 
execução destas ações é realizado pela Gerência 
de Auditoria Interna. 

Todos os planos de ação concluídos ao longo do 
ano têm suas eficácias validadas somente 
mediante evidências que demonstrem sua efetiva 
implementação. Para todas as ações concluídas 
buscamos evidências da melhora das atividades 
executadas a partir da aplicação de controles que 
mitigam a materialização dos riscos associados às 
inconsistências apontadas, ou seja, de que a 
recomendação indicada foi integralmente 
cumprida. A manutenção do cumprimento destas 
recomendações será objeto de reavaliação em 
novas auditorias a serem executas nos respectivos 
processos. 

Com base nas auditorias internas efetuadas 
durante o exercício, a área considera que os 
controles internos da entidade, embora sejam 
passíveis de aprimoramento de modo a evitar 
falhas e minimizar os riscos operacionais, não 
apresentaram inconsistências relevantes que 
possam acarretar impacto ao patrimônio das 
Entidades. 
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Orientados pelos direcionamentos estratégicos da CNI e do DN a nível nacional, e do modelo 

norteador das ações do Sistema Fiep a nível estadual, o plano estratégico consolida e traduz a 

visão das quatro entidades, estruturado em torno das áreas de atuação de negócios, Defesa e 

Desenvolvimento da Indústria, Educação, Segurança e Saúde, e, Tecnologia e Inovação, bem 

como o Desempenho do Sistema Fiep para a atuação das áreas de apoio aos negócios. Dessa 

forma, o plano estratégico sistêmico considerou como ponto de partida os desafios de 

competitividade da indústria brasileira, as tendências com impacto para a indústria e seus 

diferenciais competitivos. Nessa estratégia, são assumidos compromissos para contribuir com 

a mudança da trajetória em direção aos desafios de competitividade da indústria, 

permanecendo como parceiro do estado e da sociedade.  

A busca pela perenidade tem sido um dos pilares de nossa atuação e, frente aos desafios 

trazidos pelo cenário econômico, atuou-se em 3 focos - Pessoas, Portfólio e Estrutura – visando 

respostas às necessidades da indústria e buscando condições necessárias à sustentabilidade 

das entidades. Para atender diretamente aos interesses dos nossos públicos de relacionamento 

e atingir a missão organizacional, temos a Cadeia de Valor do Sistema Fiep que, sistemicamente, 

apresenta o conjunto de atividades desempenhadas de forma interligada por macroprocessos, 

além de organizar e garantir a correta realização dos processos organizacionais por meio da 

gestão documental. 
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A Cadeia de valor do Sistema apoia a estratégia 

para a melhoria contínua de resultados e da nossa 

entrega. Construímos nossas ações para 

proporcionar um impacto positivo e de longo 

prazo, entregando valor e alinhando a atuação às 

demandas atuais e futuras da indústria 

paranaense e sociedade.  

A gestão documental do Sistema Fiep está 

atrelada à publicação da Cadeia de Valor dentro do 

portal de políticas e normas internas. Os 

documentos refletem nossos processos, bem 

como formalizam as diretrizes que norteiam a 

execução das atividades da entidade, por meio de 

políticas, normas, procedimentos operacionais. 
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3. CAPITAIS 
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Para fortalecimento da nossa capilaridade e nos 

manter próximos aos nossos principais públicos, 

promovemos e incentivamos a participação e diálogo 

por diversos canais de contato. 



 

  

37 

Representatividade 
O contínuo processo de diálogo e engajamento de nossas lideranças com o setor industrial, organizações governamentais e sociedade civil organizada por 

meio da participação em fóruns, eventos, redes e parcerias, contribui para o direcionamento de nossas ações de representatividade, defesa de interesses e 

desenvolvimento do setor industrial e oferta de serviços. 

Nossa interação é efetivada por meio da representatividade de membros das instâncias de governança e de colaboradores em cargos de gestão ou técnicos. 

A partir das participações é possível definir estratégias e processos efetivos para alcançar a entrega de valor aos nossos públicos de relacionamento. 

Nossas Interações 
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CAPITAL INTELECTUAL 
203-1, 203-2, 413-1 

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 
Abordagem que propicia o planejamento de longo prazo ao investigar 

futuros possíveis e explorar seus potenciais desdobramentos. Diferencia-se 

de outras metodologias de planejamento ao obter e analisar as opiniões de 

diversos atores de forma estruturada, interativa, participativa, coordenada 

e sinérgica. 

 

METODOLOGIA EDUCACIONAL 
Abordagem educacional no Colégio Sesi da Indústria que utiliza o 

desenvolvimento de metodologias de aprendizagem que promovem a 

proficiência dos alunos, com ênfase nas competências STEAM (termo em 

inglês que conceitua a interrelação entre Ciências, Tecnologia, Engenharia, 

Matemática e Artes) para a resolução de problemas. 

 

APLICATIVO SESI CULTURA 
Iniciativa regional, com o propósito de melhorar o acesso aos eventos 

culturais promovidos pelo Sesi Cultura PR, o aplicativo moderniza e facilita 

o acesso à cultura pelo trabalhador da indústria, seus dependentes, alunos 

e comunidade em geral, que podem consultar digitalmente a 

programação, a reserva de lugares e a aquisição de ingressos. O Sesi Paraná 

é o primeiro a lançar o aplicativo em todo o país. 

INSTITUTOS SENAI – ISTs e ISIs 
Atuam no desenvolvimento de novos produtos e soluções customizadas 

para as indústrias ou de ideias que geram oportunidades de negócios. Cada 

instituto é um ambiente de contínua interação entre a indústria, 

empreendedores, universidades e fontes de capital, formando um 

ecossistema que permite atuar com o desenvolvimento e transferência de 

tecnologia para aumentar a competitividade da indústria. De forma 

integrada, realizam projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 

consultorias e serviços de metrologia, apoiando pequenas, médias e 

grandes empresas a se manterem atualizadas tecnologicamente e a 

fortalecerem sua presença nos mercados nacional e internacional, 

complementando as competências e entregando mais qualidade e 

inovação para as indústrias.  

 

JORNADAS DE APRENDIZAGEM 
Na Educação Superior, a prática pedagógica das Faculdades da Indústria se 

concretiza por meio das Jornadas de Aprendizagem, que consiste em uma 

série de estações de aprendizagem para o desenvolvimento de análises e 

aprendizagem cognitivas de ordem superior, ampliando o papel dos 

acadêmicos como responsáveis por sua própria aprendizagem. Isso 

significa que deverão enfrentar o planejamento e a busca por soluções para 

problemas reais da indústria e/ou do mercado de trabalho. Dessa forma, os 

conhecimentos são trabalhados no processo de ensino-aprendizagem de 

variadas formas ao longo do período de formação.  
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Diante do cenário vivenciado nos últimos dois anos, houve a necessidade 

de uma reestruturação do Sistema Fiep, com a adoção de medidas como o 

teletrabalho, revisão do quadro de pessoas, reestruturação de áreas, entre 

outros. A medida implica em uma redução do quadro de colaboradores, o 

que reflete na taxa de turnover, desligamento e contratação. Considerando 

a média de admissões e demissões, a rotatividade apresentou uma taxa de 

29,68%. 

No Sistema Fiep, 100% dos colaboradores são elegíveis a licença 

maternidade e paternidade. No período contemplado neste relatório, 86 

colaboradoras usufruíram da licença maternidade de 120 dias e 43 

colaboradores usufruíram da licença paternidade de 05 dias que, pela 

característica de sua duração, não enseja a aplicação dos cálculos das taxas 

de retorno e de permanência.
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Atração de Talentos 
RI – 1 
Respeitamos e valorizamos a diversidade, considerando o contexto social 

amplamente diverso em que vivemos, e nos preocupamos em proporcionar 

ambientes de trabalho inclusivos e isentos de discriminação. A área de 

Atração de Talentos do Sistema Fiep busca promover a sustentabilidade do 

capital humano, por meio da atração e seleção de talentos.  

Aderimos voluntariamente a compromissos internacionais sobre o tema, que 

amparam nossa atuação, como os Princípios de Empoderamento da Mulher 

(WEPs), criado pela ONU e do qual somos signatários. Por meio de 

metodologia pautada na análise detalhada das competências do candidato, 

o modelo de atração de talentos do Sistema Fiep está estruturado de forma 

a atrair e selecionar profissionais de alta performance, que estejam alinhados 

à missão, visão e valores da organização, respeitando os princípios da 

impessoalidade, moralidade, transparência, publicidade e eficiência no 

Recrutamento e Seleção de nossos colaboradores. O processo de 

contratação do Sistema Fiep é feito de forma pública, podendo-se candidatar 

profissionais internos e externos e segue ainda as recomendações 

estabelecidas na Resolução Sesi/CN0035/2015 e Resolução Senai 21/2015. 

Todo o processo é norteado por uma Norma de Gestão e um Procedimento 

Operacional atualizado constantemente.  

O processo seletivo do Sistema Fiep é realizado de forma híbrida, iniciando 

em uma estrutura de Recruitment Process Outsourcing (RPO), como forma 

de otimizar o processo e garantir o alinhamento à complexidade, legalidade, 

menores custos, prazos e qualidade.  

As vagas de liderança são atendidas por uma consultoria especializada. Para 

as vagas de Estágio, o IEL é responsável pelo processo, já o preenchimento 

das vagas de Aprendizes e Bolsistas é realizado pelas áreas. 

A estrutura do processo seletivo busca garantir a identificação da 

competência necessária para a vaga e maior segurança na utilização das 

ferramentas para avaliação dos candidatos. Buscamos promover um 

processo transparente que se reflita na percepção do candidato de 

segurança e sem viés pessoal, em que todos passam pelas mesmas etapas, 

sem diferenciação. 

Divulgamos vagas de diferentes formas, com o objetivo de levar ainda mais 

informação para possíveis candidatos, e sempre que possível, utilizamos 

fotos de pessoas (banco de imagens e/ou colaboradores) que auxiliem na 

promoção e atração de interesse com foco em diversidade e inclusão. Para 

ampliar a atração de talentos, foram realizadas campanhas no LinkedIn, 

Facebook e no Integra, canal de comunicação interna do Sistema Fiep. 

Além das ações voltadas à qualidade e segurança do processo, também são 

realizadas ações de atratividade com campanhas em redes sociais, 8rádios, 

cartazes e ações específicas na indústria, como foi o caso da necessidade de 

contratação de mentores para consultoria e capacitação da indústria na 

metodologia Lean Manufacturing, para o Programa Brasil Mais, realizado 

pelo Senai.  

https://jobs.jobconvo.com/pt-br/careers/sistema-fiep/35ad6a0f-51a9-4b5f-b1fe-154124819dfd/
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Campanhas em Redes Sociais 
Tendo como objetivo divulgar ao público externo as oportunidades de carreira 

dentro do Sistema Fiep, divulgamos no Linkedin exemplos reais, por meio de 

depoimentos de nossos colaboradores, que participaram de forma voluntária. 

Essas campanhas possibilitam que as pessoas conheçam nosso jeito de trabalhar 

e reflitam sobre a aderência às suas expectativas e valores pessoais e 

profissionais. A ação gera maior engajamento e desejo de fazer parte do nosso 

time.  

A estratégia de campanhas de atração no LinkedIn foi dividida em 4 linhas de 

ação: 

1. Vagas #venhaserSistemaFiep: divulgamos as vagas de forma 

específica, utilizando fotos de colaboradores que trabalham na organização e 

representam sua área de atuação.  

2. Orgulho de ser Sistema Fiep: utilizamos fotos de nossos colaboradores 

que gentilmente cedem suas imagens e depoimentos contando por que gostam 

de trabalhar conosco.  

3. Artigos: colaboradores com diferentes expertises são convidados a 

escrever um artigo abordando seu trabalho. O colaborador posta o artigo em 

seu perfil pessoal e o perfil do Sistema Fiep compartilha o conteúdo com seus 

seguidores. Dessa forma, ampliamos o alcance da publicação e melhoramos a 

taxa de engajamento. 

4. Cards: utilizados no formato carrossel. Apresentamos os projetos mais 

relevantes desenvolvidos pelas áreas e mostramos quais os benefícios daquele 

trabalho para o desenvolvimento da indústria paranaense.  
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Valorizamos nossos talentos internos e desenvolvemos ações que reflitam nossa preocupação com seu desenvolvimento e crescimento profissional. Em 2021, 
desenvolvemos uma série destacando nossos Talentos Internos, onde cada episódio trouxe o depoimento de um colaborador. Os episódios foram divulgados 
em nossa intranet, com acesso a todos os colaboradores. Os focos foram:    

 Reter talentos de alto desempenho para reforçar o diferencial competitivo do Sistema Fiep. 

 Incentivar os colaboradores a participarem de processos seletivos internos da organização. 

 Consolidar a cultura em que os gestores incentivem os talentos de sua área a buscar oportunidades de crescimento dentro da própria casa.  

Nos preocupamos em atrair e selecionar grandes talentos, mas também em desenvolvê-los de maneira contínua, promovendo autodesenvolvimento por 
meio da nossa Universidade Corporativa e demais ações de capacitação.  
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Respeito e Valorização 
A valorização das pessoas está atrelada aos fatores críticos de sucesso do 

nosso Plano de Gestão, sendo assim, o reconhecimento de nossos 

colaboradores, que contribuem diariamente para a nossa missão de servir 

e fortalecer a indústria, está presente em nossas ações.  

 

 

 

 

 

Em 2021, no encontro de liderança, foram homenageados 19 profissionais 

que com mais de 30 anos de dedicação ao Sistema Fiep, ajudaram a 

construir o passado e estão construindo o futuro. 

 

A agenda de Diversidade e Inclusão 
está entre nossas prioridades, 
fomentando a equidade de gênero, a 
valorização da raça negra, o respeito 
aos LGBTQIA+ e a igualdade de 
oportunidades para as PCDs. O tema 
tem reflexo em nosso processo de 
seleção, em que buscamos trazer a 
diversidade para todos os processos 
seletivos e incentivamos os gestores a 
este olhar. 

Em 2021, mantivemos o desafio de evoluir no preparo dos profissionais que 
atuam com diversidade, intensificando as reflexões e ações para firmarmos 
nosso posicionamento de sermos um ambiente plural e respeitoso, que 
oferece oportunidades de formação para todas as pessoas.  

O Programa de Diversidade tem o objetivo de aplicar, na sua plenitude, a 
legislação do Aprendiz e da Pessoa com Deficiência, reafirmando também 
a missão social e respondendo de forma efetiva às demandas do setor 
industrial no que diz respeito a políticas inclusivas. Temos em nosso quadro 
de colaboradores profissionais com todos os tipos de deficiências (Física, 
Intelectual, Auditiva, Visual e Múltipla).  

A gestão da diversidade é responsabilidade de cada um dos nossos líderes, 
as áreas contam com o apoio de colaboradores que desempenham o papel 
de tutores, que têm como papel ser apoio aos colaboradores com algum 
tipo de deficiência, em especial a orientação dos colaboradores com 
deficiência intelectual. São 14 profissionais (tutores) que acompanham o 
dia a dia de 15 PCDs intelectuais que são constantemente apoiados e 
desafiados a evoluir em suas competências. Anualmente realizamos um 
encontro com os tutores e PCDs para discutir o papel e repensar as 
habilidades necessárias para a atuação dos colaboradores. Em 2020 e 2021, 
grande parte das ações realizadas anualmente com os colaboradores com 

https://www.youtube.com/watch?v=WvOS8Vkz5U8
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deficiência não pôde ser concretizada devido ao cenário de pandemia da 
Covid-19. Prezando pela segurança e bem-estar dos colaboradores, foram 
mantidos em trabalho remoto. 
Apesar das dificuldades impostas pelo isolamento social, mantivemos 
nosso compromisso com o crescimento do quadro de PCD e abrimos novas 
turmas do Curso de Aprendizagem de Auxiliar Administrativo, ministrado 
pelo Senai, totalizando 26 novas admissões, em 18 unidades do Sistema 
Fiep. 
Para ampliar o escopo de diversidade, em 2021, as contratações para o 
Programa de Jovens Aprendizes foram direcionadas a jovens em 
situação de vulnerabilidade participantes do Programa ViraVida. 
Contamos ainda com o Programa de Inclusão de Jovens Negros e 
Negras no Mercado de Trabalho, visando a contratação de jovens para as 
vagas de aprendiz, conduzido pelo Sistema Fiep junto à indústria.  
Outro projeto realizado, foi a Jornada Mulheres Líderes que promoveu a 
troca de experiências, compartilhamento e desenvolvimento da liderança 
feminina atuante na área de inovação. Participaram 8 mulheres líderes da 
área de inovação, em 3 encontros. 
A saúde é considerada um elemento importante de atenção com nossos 
colaboradores. Considerando as mudanças necessárias em função da 
pandemia, como a migração para o teletrabalho, procuramos oferecer todo 
o suporte à saúde mental, tratando do tema em diversos aspectos e 
disponibilizando gratuitamente o Canal de Apoio Mental, pelo WhatsApp, 
com o objetivo de apoiar e orientar os colaboradores com suas dúvidas 
sobre o assunto.

Remuneração 
102-41, 201-3, 202-1, 401-2, 405-2 

Por meio da área de Remuneração e Benefícios do Sistema Fiep, buscamos 
constantemente as tendências e melhores práticas do mercado, bem como 
a melhoria contínua do pacote de benefícios com modelo flexível, para 
atender as demandas dos colaboradores trazendo competitividade para 
atração dos talentos de mercado e fortalecendo a satisfação dos nossos 
colaboradores.  
O piso salarial acordado com o sindicato da categoria, e respectivamente, 
o menor salário praticado para um colaborador do Sistema Fiep de 200 h 
mensais, é 31,40% acima do salário-mínimo nacional. Este índice é igual 
entre colaboradores do gênero feminino e masculino.  
A diferença salarial entre os gêneros tem sido fonte de atenção do Sistema 
Fiep e, historicamente, a diferença tem diminuído. O salário médio das 
mulheres está 2% mais próximo do salário médio dos homens em relação 
ao ano anterior. No nível gerencial, a redução da diferença foi de 6% em 
relação aos homens. 
Vale salientar que 100% dos colaboradores com tipo de contrato 
"Empregado" estão cobertos pelo acordo de negociação coletiva e que não 
possuímos em nosso quadro trabalhadores contratados por meia jornada, 
conforme prevê o Art. 58-A da CLT. Os contratos de aprendizagem e 
estágios seguem uma jornada reduzida, de acordo com legislação própria.
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Previdência Complementar 
Na fase de acumulação dos recursos, o plano é da modalidade de 

Contribuição Definida e quando do requerimento do benefício, o 

empregado pode escolher em continuar na modalidade de Contribuição 

Definida ou optar por um benefício vitalício, da modalidade de Benefício 

Definido. 

O colaborador contribui com até 3% sobre a renda até o teto estabelecido 

e mais 7,5% sobre o que exceder ao teto. Sobre a contribuição dos 

colaboradores com menos de 40 anos, a organização complementa em 

50%, e para os colaboradores com idade acima de 40 anos o valor da 

contrapartida alcança os 100%. É possível ainda realizar contribuições 

adicionais e aportes sem a contrapartida. O tempo de serviço determina o 

resgate, a portabilidade, o deferimento (BPD) ou a permanência no plano 

com contribuições próprias (sem a contrapartida da empresa). 

A demonstração atuarial conclui que a situação econômico-atuarial do 

Plano em 31/12/2021 encontra-se equilibrada e demonstra que o 

patrimônio particular do plano Previsc-Sistema Fiep é suficiente para cobrir 

os benefícios. 

 

 

 

 

As obrigações do plano são cobertas pelo saldo de participantes para os 

participantes ativos (Benefícios a Conceder) e pelo ativo alocado para 

pagamento dos benefícios vitalícios (Benefício Definido). Nesse sentido, o 

déficit técnico apresentado no encerramento do ano é revertido ao se 

aplicar o ajuste de precificação, resultando em superávit ajustado que 

caracteriza um nível de passivo coberto pelos ativos do plano.  
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Segurança e Saúde 
403-1, 403-2, 403-3, 403-4 

A segurança e a saúde dos colaboradores são prioridade para o Sistema 
Fiep. Acreditamos que, ao melhorar as condições de trabalho e oferecendo 
qualidade de vida aos colaboradores, não somente beneficiamos a eles, 
suas famílias e as comunidades que nos rodeiam, como também nos 
fortalecemos como empresa. Os acordos de negociação coletivas firmados 
pelo Sistema Fiep com os sindicatos não possuem tópicos específicos sobre 
temas de saúde e segurança, porém, sempre prezamos pelo atendimento 
legal. Do mesmo modo, também exigimos que nossos parceiros e 
subcontratados cuidem das questões de saúde e segurança no trabalho em 
suas operações. 

Todas as nossas unidades possuem representantes na Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) com o intuito de promover a Segurança e 
Saúde no Trabalho. Temos ainda as Brigadas de Emergências, equipes 
treinadas e qualificadas para atendimento de ocorrências emergenciais, 
possuindo papel fundamental nas ações de prevenção e medidas de 
segurança nas unidades do Sistema Fiep3.  

 
3 O SESMT acompanha este processo eleitoral de CIPA e a constituição da Brigada de Incêndio nas 
Unidades 

Em 2021, o SESMT e a CIPA tiveram uma ampla e irrestrita atuação com 
muitas informações e ações para prevenção e combate ao Covid-19, que 
foi o tema que demandou mais de 80% das ações.  

Em relação aos acidentes de 
trabalho, em 2021, 
ocorreram 10 acidentes, 
sendo 4 acidentes de 
trabalho típicos e 6 
acidentes de trajetos. Dentre 
os acidentes registrados, 
excluem-se pequenas lesões 
características de primeiros 
socorros. 

A Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT) é realizada no prazo conforme legislação e, em 2021, 
todos foram caracterizados como de baixa gravidade. Os acidentes de 
trabalho são identificados, registrados e investigados. 

Salientamos que 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.  
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Desenvolvimento Humano 
404-1, 404-2, 404-3, 412-2 

A Educação Corporativa do Sistema Fiep tem como objetivo promover a 
formação e desenvolvimento de competências dos colaboradores, 
fomentando a construção coletiva do conhecimento e de soluções 
inovadoras para contribuir com os objetivos e resultados dos negócios. 

No primeiro semestre de 2021, ainda com parte dos trabalhadores em 
regime de teletrabalho, a Universidade Corporativa, por meio dos 
conteúdos digitais, ofereceu ações de capacitação e desenvolvimento, 
com treinamentos específicos a diferentes públicos e níveis hierárquicos.  

Em função do novo planejamento da área, em 2021 os processos de 
avaliação de desempenho não foram realizados para retornarem como 
parte das ações de desenvolvimento dos colaboradores do Sistema Fiep, 
considerando o reposicionamento da área para 2022. 

Neste ano, teve início o plano de aceleração de desenvolvimento da 
liderança, com o objetivo de oferecer suporte e acompanhamento aos 
gestores. O programa prevê o desenvolvimento dos líderes de maneira 
mais acelerada, oferecendo suporte e acompanhamento para o 
desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais no 
processo de adaptação ao novo modelo de gestão, mais eficiente e de alta 
performance.  
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Ferramentas comportamentais foram utilizadas para mapeamento de 

perfil, seguidas de feedback e cronograma de acompanhamento com 

término em 2022, quando poderão ser mensurados seus resultados. 

Desenvolvemos a Jornada de Liderança, com atividades para apoiar os 

gestores no desenvolvimento de competências, cotidiano da gestão, 

ferramentas de apoio, promoção da autonomia e responsabilidade na 

gestão de pessoas e potencializar seu papel no engajamento e alcance de 

resultados por meio de seu time.  

 

 

Foi desenvolvido ainda um Canal de Aprendizagem exclusivo para 

gestores, nomeado de Academia de Liderança, reunindo os conteúdos 

de liderança em um único local, facilitando o acesso e conectando todas 

as ações para este público. 
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Lançado em 2021, já conta com novos projetos para o próximo ano, a fim 

de fomentar o ambiente de aprendizagem visando a capacitação e 

colaboração envolvendo toda a liderança. 

Outras ações merecem destaque, como o Canal de Aprendizagem para 
a área Comercial para capacitações técnicas e comportamentais à 

equipe de vendas, para a condução de processos e procedimentos da 

área, tais como técnicas de negociação, prospecção de clientes, vendas 

de produtos e serviços à pessoa física e jurídica, entre outros. 

Demos continuidade ao Canal de Aprendizagem Aprimore, para 

fortalecer o conhecimento e uso de ferramentas tecnológicas 

implantadas na organização. Foram promovidos webinares e mesas 

redondas, em que os próprios colaboradores compartilham sua 

experiência, dicas práticas para melhor uso das ferramentas e ainda uma 

trilha de conteúdo para orientar a utilização no dia a dia. 

Foram atualizados e renovados os treinamentos do Código de Conduta 

e Programa de Integridade, novos conteúdos foram inseridos no nosso 

Guia de Orientações para atividades presenciais com segurança, 

considerando novos decretos e retorno gradual às atividades presenciais 

durante o ano. Esses treinamentos são obrigatórios a todos os 

colaboradores. 

Grande parte das ações promovidas pela Universidade Corporativa foram 

desenvolvidas com recursos internos e parcerias internas com às áreas de 

negócio, marketing e colaboradores especialistas. 

Além dos treinamentos e conteúdos disponibilizados na Universidade 

Corporativa, o Sistema Fiep investe no Programa de Bolsa de Estudos, 

com foco no desenvolvimento e aprimoramento das competências dos 

colaboradores e, consequentemente, melhorando a qualidade e a 

eficiência de nossos serviços. As bolsas de estudos contemplam cursos de 

pós-graduação, mestrado, doutorado e cursos de idiomas, conforme 

solicitações. 

O programa oferece 50% de bolsa em cursos de especialização (pós-

graduação e MBA), mestrado e doutorado e 75% em cursos de idiomas. 

Dentre os critérios de aprovação, são considerados o alinhamento e a 

aderência da formação solicitada com a área de atuação do colaborador, 

necessidade do negócio e estratégia do Sistema Fiep.  
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Prêmios e Reconhecimentos
► Prêmio VoL 

Promovido pelo Grupo Dadivar, 

premia um conjunto de iniciativas 

sociais que tem como propósito 

estruturar e fortalecer as relações 

entre organizações, marcas e seus 

públicos de interesse, por meio de 

causas sociais. O Sistema Fiep foi 

reconhecido na categoria “Gestão de 

programas de voluntariado em 

empresas”. Com isso, ganha ainda o direito de utilizar um 

selo de reconhecimento por suas boas práticas de 

voluntariado. 

► Prêmio Brandon Hall 

O Sistema Fiep foi reconhecido 

internacionalmente por sua Universidade 

Corporativa e recebeu o prêmio bronze na 

categoria “Melhor uso de aprendizagem 

social/colaborativa” do Brandon Hall 2021. 

Com a colaboração de membros da Gerência 

Executiva de Educação, o case de sucesso 

“Aprendizagem colaborativa para profissionais da educação” retrata a 

construção do canal de aprendizagem não presencial para docentes, 

durante o período de pandemia. Seu objetivo foi apoiar os docentes na 

capacitação para a realização de aulas no modelo online, oferecendo 

ferramentas e metodologias de aprendizagem não presencial, frente ao 

desafio de se reinventar de maneira a garantir a educação a seus alunos. 

O prêmio Brandon Hall representa o compromisso da nossa Universidade 

Corporativa com seus colaboradores, de construir ambientes que gerem 

resultados em suas jornadas de aprendizagem. 

 

► Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça - 6ª edição 

O Sistema Fiep recebeu o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça - 6ª edição, 

conferido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(MMFDH). O programa visa promover a inclusão e 

o fortalecimento da cultura em prol da equidade 

de gênero, dos direitos humanos e do combate à 

discriminação no ambiente de trabalho. 
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Fonte: Gerência de Contabilidade 
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Considerando as Despesas e as Receitas Correntes e de Capital, o resultado 

orçamentário apresentou o superávit de R$ 107.567.268 mi. 

Os investimentos do Sistema Fiep totalizaram R$ 51.479.088 milhões, 

realizados para a atualização do parque tecnológico do Colégio Sesi da 

Indústria, melhoria da infraestrutura e aprimoramento e aquisição de 

softwares. 

 

 

O Patrimônio Social acumulado do Sistema Fiep é de R$ 685.431.560 

milhões, sendo representado por: 

 

As entidades do Sistema Fiep apresentam individualmente as 

demonstrações contábeis anuais, respeitando as obrigatoriedades e 

finalidades de prestação de contas. No entanto, utilizam o mesmo plano de 

contas em consonância com a Padronização Contábil Nacional do Sistema 

Indústria, o que permite a consolidação dos resultados de forma uniforme, 

permitindo apresentar os números contábeis e orçamentários em seu 

Demonstrativo do Valor Adicionado (DVA). 
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Demonstrativo do Valor Adicionado34 

Fonte: Gerência de Contabilidade 

 
4 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 

Patrimônio 
102-45, 201-1, RI-3 

O Sistema Fiep realiza sistematicamente análises sobre os bens 
(equipamentos e mobiliários) que estão nas unidades. A análise investiga a 
idade e tempo de uso dos equipamentos, verificando a obsolescência e 
depreciação dos itens, além de possibilitar a identificação dos ativos que 
não estão em uso, sendo providenciada a transferência para outras 
unidades.  

Com isso, é possível definir quais as necessidades de atualização e 
modernização da infraestrutura, assim como realocar bens para melhorar a 
infraestrutura e suprir demandas em todas as regiões do estado, 
contribuindo para os atendimentos prestados pelo Sistema Fiep e para a 
otimização de seu uso. 

Em 2021, 37 unidades receberam a realocação de 5.575 ativos, entre itens 
de informática, máquinas, equipamentos e mobiliário que totalizaram 
aproximadamente R$ 6 milhões (valor de aquisição dos bens). Os itens 
avaliados como inservíveis, quando possível, são baixados do patrimônio e 
utilizados como material didático nos laboratórios de cursos de formação 
profissional.  

Para o registro contábil da reavaliação, depreciação, amortização e 
exaustão de itens do patrimônio, o Sistema Fiep adota os princípios 
previstos nas NBC TSP 07 Ativo Imobilizado, atos resolutórios e 
regulamentos definidos pelo CPC-SI – Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis do Sistema da Indústria.  

elementos componentes do Balanço Social e tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela 
entidade e sua distribuição durante determinado período. 
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Bens Patrimoniais  
No encerramento do ano de 2021, o Sistema Fiep apresentou o 

quantitativo de 162.181 bens patrimoniais móveis, com saldo contábil total 

de R$ 109.658.217 milhões. Em imóveis, não abrangendo as benfeitorias 

em imóveis de terceiros, o total de 79 imóveis, com saldo contábil de R$ 

406.851.847 milhões, correspondente a prédios, terrenos e construções em 

andamento. No que se refere aos intangíveis, o saldo líquido contábil foi de 

R$ 19.696.610 milhões. 
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Considerando a complexidade e a gama de serviços ofertados pelo Sistema 

Fiep, se torna complexo definir um único indicador. Desta forma, diferentes 

variáveis poderiam ser contempladas, a exemplo a quantidade de horas de 

educação, consultoria, entre outros produtos. Desta forma, utilizou-se o quadro 

de colaboradores como denominador para este indicador, sendo 

contemplados os escopos 1, 2 e 3. 

Em 2021, o indicador resultou em 0,79 tCO2e por colaborador, apresentando 

crescimento de 68% comparado ao ano de 2020 (0,47).
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O escopo 1 registrou aproximadamente o 

dobro das emissões do ano anterior, sendo o 

maior impacto (283,98t) oriundo de combustão 

móvel (veículos próprios ou locados a serviço). 

Em segundo lugar identificou-se as emissões 

fugitivas (177,58t), por fim, as emissões 

derivadas da “combustão estacionária” são 

as menos expressivas (58,60t). 

Quanto à combustão estacionária, além do 

consumo de gás acetileno utilizado nos 

processos de soldagem (oficinas de solda do 

Senai), somado ao óleo diesel (geradores de 

energia auxiliares), cabe um destaque para o 

gás liquefeito de petróleo (GLP), que passou a 

ser contemplado nas medições a partir deste 

exercício. Neste sentido, foi praticado o 

percentual de 34% sobre o total de GLP e de 

acetileno adquiridos em 2021, considerando 

que aproximadamente 66% dos gases ainda se 

mantêm estocados, em função da redução nas 

atividades educacionais presenciais.  

Já o escopo 2, referente às emissões indiretas 

da aquisição de energia elétrica, observou 

aumento em relação a 2020. Cabe destacar que 

o ano de 2020 foi atípico, afetado 

significativamente pela pandemia Covid 19 e, 

consequentemente, pela suspensão das 

atividades presenciais durante parte do ano. 

Com isso, esses fatores promoveram a queda 

brusca no consumo de energia. Já em 2021, 

muitas atividades voltaram a ser presenciais e 

com isso, os patamares de consumo energético 

voltaram a ser similares àqueles apurados em 

2019 e anos anteriores. 

Mesmo apresentando-se abaixo do histórico de 

consumo entre 2016 e 2019, o consumo de 

energia repercutiu em emissões mais elevadas 

se comparadas ao período citado. Em função 

da crise hídrica enfrentada pelo país, tal 

elevação pode ser justificada em razão da 

matriz energética utilizada em 2021. Com base 

na fonte utilizada mensalmente, foi 

predominante a matriz energética mais 

poluente, a exemplo de termoelétrica, que 

precisou ser utilizada para compensar os baixos 

índices de produção de energia via 

hidrelétricas.  

No montante de emissões relativas ao escopo 

3, observa-se uma pequena redução nas 

emissões na ordem de 6%, tendo em vista a 

permanência do cenário relacionado à 

pandemia do Covid-19, aliada à redução nas 

viagens a serviço, bem como parte das 

atividades em home office, que diminuiu os 

deslocamentos dos colaboradores (casa–

trabalho-casa). Em média, 40% dos 

colaboradores permaneceram em regime 

home office durante o ano, impactando 

positivamente na redução das emissões de 

GEE, que registrou uma queda de 4,27% em 

relação ao ano de 2020. 

Em 2021, a quilometragem percorrida em 

viagens aéreas sofreu drástica redução 

comparada à 2020, apresentando um 

decréscimo de 45%, tendência de queda já 

observada nos anos anteriores, o que levou 

também à diminuição das emissões de CO2e, 

que foram 47% menores que em 2020, 

resultando em 75,10 toneladas de CO2e. A fim 

de tecer um comparativo em quilômetros 

voados nos últimos três anos, vislumbra-se 

uma queda significativa nas viagens entre 2019 

e 2021 na razão de 90%, levando em conta 

8.133.093 km percorridos em 2019 contra 

807.409 km em 2021. 
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Ecoeficiência 
O Sistema Fiep tem trabalhado na construção e revitalização de seus 

imóveis, com uma visão voltada para a sustentabilidade, trazendo reflexos 

positivos na redução das emissões de GEE. Nessa esfera estão 

contemplados 3 ISTs e 1 CFP, que possuem certificações LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design), concedidas a construções 

sustentáveis. 

No âmbito das construções sustentáveis, cabe destacar os seguintes 

aspectos que vêm a corroborar para a diminuição das emissões de GEE, por 

meio das obras de engenharia do Sistema Fiep em suas unidades: 

Redução no consumo de energia: 

Reforma da cobertura e instalações elétricas em Toledo e a cobertura do 

ginásio de esportes de Ponta Grossa, com a instalação de telhas 

termoacústicas. Além disso, as telhas são fabricadas com aço galvanizado, 

atendendo a padrões e exigências de sustentabilidade, já que é um 

material reciclável. Esta ação contribui para a: 

 Diminuição das ilhas de calor formadas pela reflexividade dos 

materiais. 

 Melhoria na eficiência energética do edifício. 

 Redução na emissividade de calor, pela utilização de telhas 

com acabamento externo branco na cobertura. 

 Sistema de ar-condicionado desenvolvido utilizando 

normativas de referência para este tipo de instalações. 

 Tomadas com sistema de desligamento via programadores de 

horários. 

 Utilização de luminárias 100% LED (diodo emissor de luz) e 

sistema de acionamento automático, com ajuste de acordo 

com o nível de luminosidade natural do ambiente. 

 

 

 

 
  

Obras realizadas em Toledo e Ponta Grossa 
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Redução no consumo de água 

Passamos a realizar a captação e fazer o reúso de águas pluviais para a rega 

de plantas e limpeza no Colégio Sesi da Indústria – Boqueirão, em Curitiba, 

permitindo a economia de água potável. 

Incentivo a meios de transporte menos agressivos ao meio ambiente: 

 Instalação de bicicletário coberto, além de chuveiros para dar 

suporte aos usuários (IST Maringá). 

 Instalação de pontos de recarga para carros elétricos (IST Campus, 

Unidade Celso Charuri). 

 

Renault Mobility 

A Renault, em parceria com o Sistema Fiep, lançou o Renault Mobility, 

projeto de mobilidade compartilhada, que visa promover a mobilidade 

sustentável por meio de oferta de veículos para uso compartilhado para a 

diminuição de veículos no trânsito. O Sistema Fiep é o primeiro parceiro da 

Renault no Brasil a implantar o projeto, com cinco veículos (incluindo um 

modelo elétrico) disponíveis em Curitiba, nas unidades Campus da 

Indústria e Sede, que podem ser locados por hora ou por dia pelos 

colaboradores. 

 

 

Mitigação das emissões das atividades de engenharia: 

Foi realizado o plantio de 49 mudas de árvores nativas em Paranaguá (Pau-

Ferro, Pata de Vaca, Quaresmeira, Araçá e Pintangueira), em função da obra 

de reforma do bloco 5, e mais de 1.400 mudas (entre árvores, arbustos e 

plantas ornamentais) da obra do estacionamento da Sede, em Curitiba, 

plantadas para dirimir as emissões de GEE decorrentes do projeto de 

paisagismo. 

As árvores são processadoras naturais de oxigênio, consumindo gás 

carbônico através da fotossíntese e colaborando com o equilíbrio da 

umidade e da temperatura. Também ajudam a reduzir o escoamento das 

águas pluviais, evitando enchentes, o assoreamento de rios e outros 

problemas causados pela urbanização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Mudas e plantio em Paranaguá 
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4. DESEMPENHO 
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Observatório Sistema Fiep 

 Paraná 2040 – Ecossistemas Regionais de Inovação do Paraná 

Parceria entre Senai/PR e Fundação Araucária, o projeto tem como objetivo a elaboração de rotas 
estratégicas de CT&I para os ecossistemas regionais de inovação do Paraná. A iniciativa considera os 
ativos presentes nas regiões e suas potencialidades, com um olhar 
para o ano de 2040. Durante o ano de 2021, foram realizados quatro 
painéis online, que mobilizaram cerca de 405 especialistas das 
regiões Oeste, Norte Central, RMC e Litoral. Além disso, foram 
realizadas quatro consultas web, com a participação de mais de 80 
respondentes. Também foi realizada a entrega do mapeamento de 
ativos dos ecossistemas de inovação, portais de dados e 
diagnósticos SWOT referentes às quatro regiões. 

 Painéis com soluções de inteligência de negócios 

Desenvolvimento de painéis de dados e modelos analíticos para monitoramento de informações 

estratégicas para potencializar a tomada de decisão do sistema indústria e de instituições empresariais, 

por meio de um centro de inteligência que reúne dados de estabelecimentos, mercado de trabalho 

formal, mercado da educação básica, técnica e superior, comércio exterior, como também indicadores 

econômicos, de saúde e de infraestrutura municipal. Em 2021, foram desenvolvidos e atualizados 

aproximadamente 415 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.  
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 Planejamento Estratégico Celepar – 2022-2026 

Parceria entre Governo do Estado do Paraná e Celepar, o projeto desenhou 

o planejamento estratégico da Celepar considerando o horizonte temporal 

de 2026. A estruturação do planejamento e a elaboração do estudo de 

tendências envolveram a realização de três lives e 14 ateliês, além de 

diversas reuniões de trabalho. O projeto resultou no e-book O Futuro do 

Governo Digital, que apresenta temas 

impactantes e transformações sociais e 

tecnológicas que tendem a interferir na 

operação de atividades públicas e 

processos de digitalização de produtos 

e serviços para o cidadão. 

 

 Sondagem Industrial 2021-2022 

Lançada pela primeira vez em formato digital, em sua 26ª edição, a 

pesquisa contatou 12 mil empresários do Paraná, abordando diversos 

temas ligados à indústria, possibilitando a identificação das percepções dos 

empresários industriais sobre os 

resultados dos seus negócios em 2021 e 

suas expectativas para o ano de 2022. 

 

 

 Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) 

Em 2021, o NAC seguiu apoiando o industrial paranaense na obtenção de 

recursos para amenizar os impactos da crise, redução de custos e retomada 

dos investimentos.  

Entre as ações, destacam-se os 208 atendimentos empresariais, 

desenvolvimento e divulgação de 12 informativos de crédito, 

apresentações em eventos de crédito, com destaque para Eficiência 

Energética, Indústria 4.0 e linhas emergenciais. Soma-se a isso, a emissão 

de 54 Declarações de Exclusividade solicitadas pela CNI e pelo 

empresariado. 

 Rota Estratégica do Papel: da Logística Reversa à 
Economia Circular 

Parceria entre o Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose do Paraná 

(Sinpacel) e o Senai/PR, o projeto apresenta um planejamento de médio 

prazo (cinco anos) sobre o desenvolvimento e fortalecimento dos 

processos de logística reversa e economia circular em toda a cadeia de 

Papel e Celulose. Durante o ano de 2021, foram realizadas 22 entrevistas 

técnicas com especialistas da cadeia, um painel online para formulação da 

visão de futuro, três encontros de deliberações 

com o Comitê de Logística Reversa, além da 

aplicação de uma consulta web com 39 

respondentes. Ao final, foram entregues um e-

book Estudo de Tendências, um roadmap e o 

caderno Rota Estratégica do Papel: da Logística 

Reversa à Economia Circular. 

https://www.sinpacel.org.br/upload/pdf/rota-estrategica-do-papel.pdf
https://obshub.com.br/pub/si/XXVI-sondagem-industrial.pdf
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 Bússola da Transformação Digital 

Ação desenvolvida pelo Senai/PR e operacionalizada pelo Observatório 

Sistema Fiep, 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 da 

ferramenta, o empresário responde uma pesquisa online e o sistema gera 

um diagnóstico personalizado do status de 

transformação digital de sua organização. 

Disponibilizando conteúdos e diagnósticos 

personalizados, o projeto sensibiliza e orienta 

empresários e executivos para o alinhamento 

das estratégias de negócio aos aspectos da 

transformação digital.  

 Tendências Sistema Fiep 2021 

Relatório executivo que contribui com insights para a jornada de inovação 

de produtos, serviços e modelos de negócios. O estudo anual parte de 

sinais extraídos de organizações nacionais e 

globais, provedores de tecnologia, estudos 

acadêmicos, startups inovadoras, registros de 

patentes etc., que passaram por um criterioso 

processo de curadoria, e resultaram em um 

conjunto de 12 fenômenos emergentes que 

ganharam força em 2021. 

 Método de Apoio à Decisão para Atualização dos 
Itinerários Formativos Senai/DN 

Parceria entre o Senai/PR e o Senai/DN, o projeto busca desenvolver um 

método de apoio à decisão para atualização dos itinerários formativos do 

Senai/DN. Por meio do uso de indicadores (como número de matrículas e 

evolução de empregos da área) e de análise de tendências setoriais, os 

cursos das áreas tecnológicas selecionadas serão classificados quanto ao 

grau de necessidade de atualização. Além disso, também serão produzidas 

listas baseadas em perfis profissionais de futuro com sugestões para 

criação de novos cursos para as áreas tecnológicas investigadas. Em 2021, 

foram produzidos e entregues três dashboards com os resultados das 

análises, para as áreas tecnológicas selecionadas nesta etapa do projeto 

(Automação e Mecatrônica; Alimentos e Bebidas; Automotivo). 

 

 Painel de Indicadores de Mudanças Climáticas de Curitiba 
Em parceria com ICLEI-Google, foi desenvolvido em 2021 uma parte do 
Painel de Indicadores de Mudanças Climáticas de Curitiba. Esse painel, 
quando finalizado, reunirá dados públicos e análises sobre a cidade, que 
possibilitarão subsidiar a tomada de decisões relacionadas à 
implementação de políticas voltadas ao enfrentamento das mudanças 
climáticas. Durante o desenvolvimento do projeto foram identificados os 
eixos temáticos abarcados pelo Painel; definidos os indicadores de cada um 
destes eixos temáticos; e prospectadas as bases contendo estes 
indicadores. Foi desenvolvida também uma ferramenta que possibilitará 
aos usuários a simulação de cenários de emissões de gases de efeito estufa 
em Curitiba. O objetivo deste simulador será guiar decisões no contexto da 
meta de Curitiba de zerar suas emissões líquidas até 2050.

 

http://obshub.com.br/pub/tend/tendencias-2021.pdf
http://www.transformacaodigital.org.br/
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 REDE SUSTENTA PARANÁ 

O Sistema Fiep faz parte da Rede Sustenta Paraná que incentiva práticas de responsabilidade 

socioambientais e a melhora os processos por meio da sustentabilidade nas instituições públicas 

participantes, como TCU, Justiça Federal, Polícia Federal, UTFPR, UFPR, IFPR, Prefeitura de Curitiba, 

Celepar, Copel. 

 ESCOLA DE ARTES DIGITAIS REVOLUTION 

Localizada em Curitiba, a escola de Artes Digitais Revolution oferta cursos nas áreas de desenho, 

pintura digital, modelagem 3D e criação de personagens. Referência nacional em arte digital para 

jogos 3D, contribuiu com a capacitação de uma aluna do Senai, competidora da World Skills, que foi 

campeã nacional e intercontinental da World Skills América. 

 ICLEI - GOOGLE 

Parceria para o desenvolvimento de Painel de Mudanças do Clima para a cidade de Curitiba, viabilizado 

por edital do Google, com financiamento do Action Fund Brazil, e operacionalização pelo International 

Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), associação internacional de autoridades locais para 

a prevenção e resolução de questões ambientais. O trabalho viabilizou o fortalecimento da marca 

nacional e internacionalmente. 

 

 

  



 

  

71 

 TROFÉU SESI 2021 

O Sesi, em parceria com o Great Place to Work (GPTW), reconhece e premia as indústrias paranaenses que se destacam pela adoção de práticas para tornar 

o ambiente de trabalho mais seguro e saudável. O reconhecimento ocorre em duas etapas: certificação do clima organizacional fornecida pelo GPTW e 

avaliação do Sesi no Paraná, em que todas as indústrias com nota igual ou superior a 70 recebem a Certificação do Troféu Sesi.  

 EMBRAPII 

Unidade credenciada Embrapii, disponibilizou subsídios para o desenvolvimento de projetos de pesquisa aplicada, oportunizando a execução de 11 

projetos em 2021. A cooperação faz parte de um programa que visa propor projetos de inovação para pequenas, médias e grandes empresas, por meio 

dos institutos tecnológicos credenciados. O objetivo é executar projetos de desenvolvimento de pesquisa tecnológica para inovação, em cooperação com 

empresas do setor industrial.

 ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ (SUCESU-PR) 

O Sistema Fiep, por meio do Escritório de Projetos e Processos, participa com duas cadeiras no comitê de processos da Sucesu – PR, onde são discutidas 

as melhores práticas em gestão e melhoria de processos. Durante o primeiro semestre de 2021 o Sistema Fiep apresentou seu projeto referente às ações 

de adequações de processos para preparação à Lei Geral de Proteção de Dados. No mesmo fórum participam representantes de instituições como Bom 

Jesus, Marista, Copel, Sanepar, entre outras. 
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Comercial 
A área comercial do Sistema Fiep atua em interface com as linhas de ação, buscando as melhores 
soluções em serviços que tenham aderência às necessidades da indústria, com as áreas transversais 
para construção e melhoria de processos que impactam no atendimento e com as unidades de 
negócios para garantir a entrega e manter o bom relacionamento com os clientes. É responsável ainda 
pela criação de estratégias comerciais, monitoramento dos resultados e gestão da equipe de vendas 
pessoa jurídica e física no estado.  

Em 2021, houve reestruturação da área comercial com novo organograma: Coordenação de 
Atendimento Sindicatos, Coordenação de Órgão e Empresas Públicas, Coordenação do Núcleo de 
Relacionamento Corporativo, Coordenação de Organização e Métodos Comerciais e Coordenação de 
Pessoa Física. O estado foi segmentado em 07 regiões de vendas com um Gerente de Vendas por 
região. O objetivo da nova estrutura é definir estratégias de abordagem locais e ações comerciais 
específicas para cada segmento de atuação em consonância com o plano de vendas e estratégias 
regionais. 

 Contact Center: Reestruturação e potencialização da atuação com o novo canal Alô Indústria 
para a captação de novos clientes e atendimento pessoa física e pessoa jurídica em todas as linhas de 
atuação. 

 Portfólio de serviços: Estruturação e gestão do portfólio comercial com priorização da oferta 
de soluções sistêmicas e setoriais. 

 Lançamento da Área Comercial Pessoa Física: Com a estruturação do modelo de gestão e o 

desenho da operação, a nova área, além de orquestrar as estratégias comerciais para as soluções em 

educação do Sistema Fiep, visa desenvolver ferramentas e padronização para equipe, bem como 

acompanhar metas e indicadores. 
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 Núcleo de Relacionamento Corporativo: Ampliação e 
reestruturação do núcleo para a padronização e melhoria do 
atendimento de grandes clientes e a interface com os departamentos 
regionais dos demais estados brasileiros para garantir as entregas com 
agilidade e conquistar novos contratos de base estadual e nacional. 

 Simplificação de processos: Implantação do novo processo de 
emissão de proposta e contrato de vendas PJ unificando os 
documentos para assinatura eletrônica do cliente, além de garantir a 
rastreabilidade do processo por meio da plataforma CRM.  

 Desenvolvimento de equipes: Criada na Universidade Corporativa, a 
Academia Comercial é um ambiente exclusivo para apoiar o 
desenvolvimento contínuo, com conteúdo e ferramentas de 
treinamentos técnicos e comportamentais com materiais de vendas 
para melhorar o atendimento às estratégias do negócio e alavancar 
resultados, e temas para ajudar a aprimorar competências e descobrir 
novas habilidades necessárias para atuação. 

 Estruturação da remuneração variável: Revisão de indicadores da 

Remuneração Variável PJ que possibilita melhor aferição dos 

resultados da instituição, proporcionando a visão do negócio ao 

gestor. Construção de indicadores para acompanhamento do 

desempenho da equipe de atendimento aos clientes PF e 

acompanhamento das receitas de contratos. 

 

 

 

Comunicação 
As ações de comunicação estão alinhadas com a missão, visão e valores do 
Sistema Fiep e divulgam nossos produtos e serviços. Desse modo, 
contribuímos para a efetivação de novos negócios e fortalecimento da 
imagem institucional para os diversos públicos.  

 Programa de Voluntariado: Por meio de uma rede de colaboração, 
orientação e investimento financeiro, o Sistema Fiep incentiva que 
ações de voluntariado sejam lideradas por colaboradores. Na edição 
2021, o programa registrou 20 ações, desenvolvidas em 14 municípios 
do Paraná, beneficiando direta ou indiretamente mais de 16 mil 
pessoas. A iniciativa está diretamente ligada à missão da entidade, 
aliando-se ainda ao esforço global de melhorias sociais por meio dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela 
ONU. 

 Selo Clima Paraná: Este ano, a sétima edição 
do prêmio Selo Clima Paraná, realizada em 
parceria com a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo 
(Sedest), premiou empresas que decidiram, 
voluntariamente, medir, divulgar e reduzir a sua 
pegada de carbono para combater as mudanças 
climáticas. Foram contempladas 70 empresas e 
conglomerados empresariais, que totalizam 177 
unidades industriais, distribuídas em 66 
municípios paranaenses, além de uma 
prefeitura. 
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 Revista Indústri@ do Paraná (digital e impressa): O canal foi 
remodelado para informar o posicionamento institucional do Sistema 
Fiep, apontar tendências e divulgar as ações do Sistema Fiep e de suas 
casas, por meio de cases, entrevistas, informações do macro e 
microcenário de negócios. O objetivo é aproximar a entidade das 
indústrias, formadores de opinião, diretoria, sindicatos, parceiros e com 
o público em geral de forma rápida, aprofundada e dinâmica. 

 Campanha Essencial é Viver: Arrecadou mais de 115 mil itens em todo 
o Estado e mobilizou empresas e pessoas físicas para ajudar os 
paranaenses mais impactados pelos reflexos sociais da Covid-19. Foram 
mais de 1 milhão de reais em materiais para vacinação,12 toneladas de 
alimentos e quase 40 mil unidades de agasalhos e cobertores, além de 
16 mil materiais diversos, como produtos de higiene e limpeza. Também 
foram doados computadores e tablets para acesso de alunos às aulas 
online, além de 1,3 mil livros. A entrega simbólica das doações ao 
governo estadual contou com integrantes do Movimento Unidos Pela 
Vacina (UPV), além executivos de empresas que fizeram doações à 
campanha. 

Estratégia Operacional 
A área de operações possui entrelaçamento tanto com as áreas de negócio, 
quanto corporativa, e busca apoiar no desenvolvimento de soluções para 
atender à oferta de produtos e serviços às indústrias, sindicatos e sociedade 
por meio das unidades fixas e móveis no estado. 

 Gestão de Ativos – Realocação de Bens Móveis: A partir das análises 
sobre os bens (equipamentos e mobiliários) que estão nas unidades 
são identificados os ativos que não estão em uso, sendo providenciada 
a transferência para outras unidades, onde poderão ser mais bem 
utilizados, gerando valor aos atendimentos prestados pelo Sistema 
Fiep e reduzindo gastos com a aquisição de novos. Em 2021, 37 
unidades receberam a realocação de 5.575 ativos, entre itens de 
informática, máquinas, equipamentos e mobiliário.  

 Otimização das unidades: O projeto possibilitou a unificação de 
estruturas/unidades que estavam localizadas no mesmo município, 
otimizando recursos na busca pela qualidade na prestação dos 
serviços.  

 Projeto Internet das Unidades: Com o objetivo de adequar a 
infraestrutura da rede educacional das unidades, fomentada em 
especial pelas necessidades geradas a partir das medidas de 
isolamento social, iniciou-se o projeto que busca a ampliação da 
conectividade de ensino, permitindo aos estudantes acesso aos 
conteúdos educacionais de forma segura, controlada e com 
disponibilidade em múltiplas redes. Para isso, foram realizados 
diagnósticos na infraestrutura dos ambientes de redes educacionais, 
dimensionando os impactos, ações e determinando as características 
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necessárias para a adequação. Foram planejados a compra e 
implantação de novos equipamentos e a renovação do parque de 
computadores dos laboratórios de informática das unidades, além de 
melhorias na rede de internet disponibilizada nas unidades. 

 Padronização Colégio Sesi: Considerando as mudanças no projeto 
de ensino do Colégio Sesi, foi iniciado um projeto de padronização das 
estruturas dos colégios, com o objetivo de modernizar e padronizar os 
ambientes. Dentre as ações estão a revitalização e adequação da 
Identidade visual, padronização e aquisição de mobiliário e 
equipamentos, e redistribuição do acervo das bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprimentos 
102-9, 102-10, 204-1 

Com o objetivo de suprir as necessidades de aquisição de materiais e 

contratação de serviços, a área de compras garante o apoio necessário para 

as áreas de negócio do Sistema Fiep, por meio do planejamento das 

demandas, efetivação das compras e o abastecimento de materiais. Nossa 

interface com fornecedores é pautada no Regulamento de Licitações e 

Contratos para os processos vinculados ao Sesi e Senai, e nos normativos 

internos, que fornecem diretrizes complementares para a execução da 

melhor compra, prezando pelos princípios constitucionais e legalidade, 

negociações e prazos de entregas. 

REALIZAÇÕES DA ÁREA 

Fonte: Área de Compras 
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Apoio a Projetos  
Além da melhoria dos processos, atuamos em parceria com as demais áreas 

nos seguintes projetos: 

 Projeto Metalmecânica: apoio no processo de modernização e 

aquisição de equipamentos voltados para a Indústria 4.0, realizando 

ampla pesquisa de mercado com fornecedores nacionais e 

internacionais. Em relação à proposta inicial foi obtida uma redução 

de custo de levantamento em 25%, sendo adquiridos 3 equipamentos 

para as Unidades Senai CIC, Londrina e Ponta Grossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 Entregas Centro de Abastecimento: apoio logístico para viabilizar a 

realização do projeto Essencial é Viver (movimento que surgiu com o 

propósito de mobilizar a sociedade no socorro urgente aos paranaenses 

impactados pela Covid-19 e seus reflexos sociais). Durante dois meses 

realizamos coletas em empresas que doaram para a campanha e 

efetivamos a entrega em 99 municípios que receberam as doações. 

Renovação Parque Tecnológico Sistema Fiep:  apoio no lançamento 

de edital para aquisição de equipamentos de informática para a 

renovação do parque tecnológico escolar do Sistema Fiep. O processo 

alcançou interesse de diversos revendedores e fabricantes, trazendo 

maior competitividade e melhores propostas, possibilitando a redução 

de 14% do valor previsto no processo licitatório.  
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Tecnologia da Informação 
RI-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área de Tecnologia da Informação do Sistema Fiep opera de forma 

conjunta e sistêmica atendendo a todas as casas, tendo como foco central 

das ações a impulsão da cultura digital da organização. A estratégia de 

atuação da área de Tecnologia da Informação está estruturada em 5 eixos: 

Cyber Segurança; Novo modelo operacional da TI; Enriquecer a jornada do 

cliente; Evoluir as plataformas implantadas e desenvolver uma estratégia 

de IA; Intensificar o uso de dados. 

Em 2021, a área, em parceria com o RH, elaborou um programa para 
impulsionar a utilização das ferramentas de informação que o Sistema Fiep 
tem investido nos últimos anos e que podem contribuir com o 
aprimoramento e otimização das atividades dos colaboradores. Neste 
sentido, o Programa Aprimore! tem o propósito de aprofundar o uso das 
diversas ferramentas digitais a partir da troca de experiências e 
aprendizados, em um movimento que difunde o conceito de “aprenda 
conosco, ensine o que sabe”. O programa é aberto a todos os 
colaboradores e permite aprender mais sobre as ferramentas por meio de 
trilhas de aprendizagem na Universidade Corporativa, realização de Mesas 
Redondas para a troca de experiência com os próprios colaboradores que 
utilizam as ferramentas em sua rotina de trabalho, e atividades “mão na 
massa”. Neste primeiro ano, com cinco temas abordados (Teams • Cisco 
Jabber • Planner • Power BI • Forms), a iniciativa alcançou 73% de 
capacitação dos colaboradores nas trilhas da Universidade Corporativa, 
realização de quatro mesas redondas, dois Hackatons para impulsão Power 
Platform, com 59 participantes e 9 gerências envolvidas, além de 1.180 
horas de mão na massa. 
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Participação junto ao Poder Público 

Atividades de análise, monitoramento e articulação política junto ao 

Executivo e Legislativo, com o intuito de defender os interesses do setor 

industrial e influenciar, de forma legítima, transparente e dentro dos 

requisitos de compliance, as decisões tomadas pelo Poder Público. Esse 

trabalho de defesa e influência se concretiza por meio da elaboração de 

estudos técnicos que são apresentados aos agentes políticos, bem como, 

pela conscientização dos sindicatos empresariais para o desenvolvimento 

de ações capazes de favorecer o setor industrial ou mitigar possíveis 

impactos negativos de decisões tomadas pela administração pública. 

Buscando levar as informações de interesses ao público da Fiep, a área 

elabora dois informativos que são disponibilizados na Central de 

Informações semanalmente aos sindicatos, buscando atualizar os diversos 

setores da indústria as movimentações normativas ocorridas durante a 

semana e, anualmente é publicada a Agenda Legislativa da Indústria do 

Estado do Paraná, que traz a seleção das proposições legislativas de maior 

impacto ao setor. 

 

 APEX 

Parceria para potencializar negócios de exportação que promoveu uma 

audiência com a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com 

a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) para discutir a construção 

de políticas públicas que visam regulamentar o setor. 

 

 PROJETO DIÁLOGO GOVERNAMENTAL 

Ação para aproximar o setor produtivo e o Poder Público, promovendo 

interação entre os entes representativos por meio de encontros e eventos 

com autoridades públicas, como café da manhã com parlamentares; visita 

guiada aos espaços do Sistema Fiep, para apresentação de produtos e 

tecnologias desenvolvidas, entre outras ações. Em 2021, a Fiep, em parceria 

com a CNI, realizou encontro com o Presidente da República, em Brasília, 

para ressaltar a importância da indústria para o crescimento econômico do 

Brasil e reforçar a importância da redução do Custo Brasil. No evento foi 

entregue um documento formulado com as demais Federações das 

Indústrias, contendo 44 propostas para a retomada da indústria e do 

emprego em 2022. 
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 Missão Dubai – Sistema Fiep 

A Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) integrou a missão do Governo 
do Estado e também da CNI na Expo Dubai 2020.  

 Missão Dubai – Governo do Paraná 

A missão, composta pelo governador, secretários de estado, prefeitos e 
empresários, além da Invest Paraná e a APEX-Brasil, teve como objetivo a 
apresentação das potencialidades do Paraná no mercado dos Emirados 
Árabes. No pavilhão brasileiro, a exposição imersiva apresentou o potencial 
agroindustrial e de geração de energia do Estado, passando pelos roteiros 
turísticos e parcerias em diversas áreas da gestão pública. 

Em paralelo, foram realizados outros eventos e reuniões com o objetivo de 
alavancar negócios para o setor produtivo paranaense. O mais importante 
deles, o Paraná Business Experience, realizou painéis para apresentar 
setores estratégicos para a economia estadual, como a indústria da 
madeira, do papel, da celulose, além do agronegócio e a indústria de 
alimentos, de bebidas e a automotiva. 

Além das rodadas de negócios, a Invest Paraná lançou o Paraná BX Market 
Place, uma plataforma online em inglês que dá visibilidade a empresas e 
entidades paranaenses que desejam gerar novos negócios. O Sistema Fiep 
faz parte da ferramenta, apresentando sua atuação e os serviços que oferta 
ao setor industrial.  

Também foi realizada reunião com representantes da Câmara de Comércio 
Árabe-Brasileira (CCAB).  

A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, fundada em 1952 por empresários 
brasileiros de origem árabe, é um instrumento de promoção do comércio 
exterior no mundo árabe, que movimenta US$ 20 bilhões por ano, sendo 
US$ 12 bilhões de exportações e US$ 8 bilhões de importações para o Brasil. 
A entidade representa 22 países árabes.  

Na reunião, foram destacadas as possibilidades de intercâmbio comercial 
com duas abordagens principais: o agronegócio e a ampliação das 
possibilidades para pequenas e médias empresas paranaenses e das 
nações árabes. O encontro resultou na assinatura de memorando para criar 
um plano de trabalho conjunto. Assim, a Fiep firmou um acordo de 
cooperação com a CCAB. A parceria envolve além da Fiep, a Invest Paraná, 
agência de promoção comercial do Governo do Estado. 

 Missão Dubai – CNI 

Liderada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Fiep integrou 
também a delegação formada por mais de 300 representantes de 230 
indústrias e instituições. 

A agenda de eventos incluiu rodadas de prospecção de negócios, 
networking empresarial, visitas técnicas e de busca de oportunidades de 
investimentos em Dubai.  

Além da abertura de novas oportunidades de negócios para empresas 
paranaenses, foi destacada a grande integração que a missão 
proporcionou entre integrantes do governo estadual, prefeituras, 
companhias estatais e empresários de diversos setores econômicos. 
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 Pedágio: Tratativas com o Governo Federal e Estadual para discussão do 
novo modelo de pedágio no estado do Paraná. 

 Prorrogação de incentivos fiscais: Ações junto à Secretaria da Fazenda e 
à Casa Civil para prorrogação dos incentivos fiscais de diversos setores 
industriais. 

 Descomplica Telecom: Ação apoiada pelas tratativas realizadas pela 
Câmara de Telecomunicações da Fiep junto ao Governo do Estado. Foram 
criados três grupo de trabalho sobre Conectividade Rural, Roubo e Furtos 
de Cabeamento e Legislação, obtendo êxitos nas solicitações, como o 
maior controle de vigilância nos materiais de cabeamentos. 

 Greve dos Caminhoneiros e tabelamento do frete: 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. 

Diálogo e Representação 

Por meio dos Conselhos Temáticos e Setoriais, participamos de fóruns que 

constituem um canal permanente de diálogo da Fiep com empresários, 

sindicatos da indústria, academia, outras federações e sociedade civil 

organizada. Isso favorece a apresentação de subsídios ao processo 

decisório da Diretoria da Fiep, relacionados com o posicionamento 

estratégico e a atuação da entidade na representatividade da indústria, em 

especial, da paranaense. Desenvolvemos, ainda, atividades de defesa de 

interesses ligadas diretamente às indústrias e sindicatos representados 

pela Fiep, bem como soluções ofertadas pelo Sistema Fiep nas áreas de 

educação, saúde e segurança, responsabilidade social, tecnologia e 

inovação. Considerando os temas e segmentos ligados à indústria, os 

Conselhos se dividem em Temáticos, para discutir assuntos transversais 

que impactam diretamente às indústrias estabelecidas no Paraná e 

Setoriais, para o debate de temas de interesse de setores específicos.     

Ações setoriais em defesa da indústria 

 Nova Ferroeste: realização de evento que apresentou o projeto que 
ampliará a malha ferroviária paranaense, poderá contribuir para reduzir 
custos do setor produtivo e acompanhar aumento de eficiência dos 
terminais portuários. 

 

 Programa Soldado Cidadão: iniciativa para a capacitação profissional de 
soldados e cabos em período de serviço militar nos cursos ofertados pelo 
Senai, ampliando suas oportunidades de emprego ao voltarem para a vida 
civil. Um diferencial desta 
nova etapa é a maior 
integração com indústrias 
da capital e região, que 
receberão os participantes 
para a realização da parte 
prática da formação.  
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 4º Seminário Paranaense de Logística Reversa: por meio de seu 
Conselho de Meio Ambiente, a Fiep, em parceria com a Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), Instituto Água e 
Terra (IAT) e Instituto Paranaense de Reciclagem (InPAR), realizaram o 
seminário em que discutiram sobre a nova legislação a Lei Estadual 20.607 
que estabelece diretrizes e estratégias para a operacionalização e 
fiscalização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), devendo, as 
empresas comprovarem ações de logística reversa para a obtenção de 
licença de operação e suas renovações. Em formato híbrido, contou com a 
participação de aproximadamente 150 pessoas presenciais e 350 online, 
sendo o primeiro evento de grandes proporções desde o início da 
pandemia.  

 Ações voltadas ao tema energético 

Com foco na Eficiência Energética e Geração Distribuída, foram realizados 
discussões e apoios nas frentes de gás natural, energias renováveis e 
biogás.  

 Gás natural 

Apesar de não renovável, é um combustível menos poluente e que, se 
fornecido em volume suficiente e a um preço justo, pode representar 
vantagens competitivas para indústrias de diversos setores. Uma 
consultoria especializada foi contratada e ofícios foram encaminhados com 
o intuito de contribuir com a indústria para o debate do tema, uma vez que 
o Paraná apresenta o valor mais alto desse combustível no país. 

 Energias renováveis 

• Economia nos pequenos detalhes: parceria com o Senai para a 
criação de um curso sobre a trilha formativa de eficiência 
energética, trazendo os principais conceitos, práticas e 
oportunidades relacionadas a otimização do consumo de energia 
nas indústrias, abordando questões culturais e técnicas que podem 
ser aplicadas no dia a dia para redução do consumo energético.  

 Biogás 

• Projeto GEF Biogás Brasil: liderado pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações e implementado pela Organização das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), prevê 

https://fiep.digital/cursos/setor-industrial/eletroeletronica/eficiencia-energetica/
https://agenciafiep.com.br/2021/05/19/industria-do-parana-avanca-em-projetos-de-transformacao-de-residuos-em-biogas/
https://agenciafiep.com.br/2021/12/09/4o-seminario-paranaense-de-logistica-reversa/
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ações locais e federais de estímulo à integração do biogás na cadeia 
produtiva brasileira. No âmbito do projeto, destacam-se: 

• Termo de Cooperação do SIMP (Sindicato da Mandioca) com a 
UNIDO para identificar modelagens de negócio que otimizem a 
utilização do efluente como substrato para geração de biogás e 
digestato capazes de agregar sustentabilidade e aprimorar o 
desempenho ambiental e econômico deste segmento do 
agronegócio brasileiro. 

• Webinar que apresentou o andamento de iniciativas desenvolvidas 
por sindicatos empresariais dos setores moveleiro e da mandioca.  

 Conselho Setorial da Indústria Automotiva: criado com o objetivo de 
sinalizar caminhos para a construção do futuro do setor Automotivo e 
Autopeças, discutindo fatores críticos de sucesso e ações de curto, médio e 
longo prazo. Para que os trabalhos desenvolvidos tenham total 
participação de indústrias e entidades paranaenses, o Conselho atua por 
meio de Grupos de Trabalhos divididos nos temas de Mercado, Política de 
Estado, RH, Infraestrutura, PD&I e Tecnologia. 

 Projeto de fomento à indústria do vestuário do Paraná: iniciativa 
para fomentar as vendas online de artigos de confecções e vestuário, 
produzido pelas indústrias paranaenses. O marketplace, Lookmoda, 
integra fabricante, lojas físicas, guias e shoppings com o comprador, que 
pode explorar todas as possibilidades de interação. Tem como objetivo 
aumentar a comercialização, favorecendo não somente a compra física nas 
lojas, mas também de forma remota.  

 

https://lookmoda.com.br/
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 Casas da Indústria 

Atendendo a 49 sindicatos, as 12 Casas da Indústria iniciaram um processo 

de padronização financeira, estrutural e de gestão para atuarem como um 

canal de entrada de demandas das indústrias, e referência em soluções 

para o industrial e ações para alta gestão/liderança industrial. Com o 

objetivo de adequar a infraestrutura das Casas da Indústria, o projeto 

contempla a melhoria da infraestrutura dos ambientes, com a aquisição e 

implantação de novos equipamentos e a renovação do parque de 

computadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atendimento Sindicatos 

Em 2021, a relação próxima com os sindicatos resultou em 740 

atendimentos de demandas recebidas dos sindicatos por meio de 

diferentes canais de comunicação. Os principais temas de interesse foram 

o Programa Brasil Mais, com 65 atendimentos, e questões trabalhistas e de 

enquadramento sindical, com 54 e 53 atendimentos, respectivamente.  

Para promover entregas de soluções rápidas de acordo com as 

necessidades dos sindicatos e indústrias, neste ano mais de 30 sindicatos 

utilizaram a ferramenta da Microsoft Teams para realização de reuniões 

online. Como resultado, foram realizadas 104 reuniões, mais de 170 horas 

de apoio da Fiep aos sindicatos.  

 

  

Renovação Casa da Indústria de Londrina 
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 Boas Práticas Sindicais 

Iniciativa que fomenta a troca de experiências e ações realizadas entre os 

sindicatos. Em 2021 foram 06 eventos online tendo a participação de 54 

sindicatos. 

 Planejamento Estratégico  

Em 2021 iniciou-se um trabalho em conjunto com o Sindirepa PR, Sipcep, 

Sindivest PR, Sindileite e Sindimetal Maringá para reposicionamento do 

modelo de negócio, potencializando os diversos recursos oferecidos às 

indústrias paranaenses. Para 2022, a iniciativa será aprimorada para que 

mais sindicatos possam aderir. 

 Novas Diretrizes da Logística Reversa 

Em parceria com a equipe de Meio Ambiente, foram realizadas 6 lives, com 

mais de 310 participantes, para discutir sobre as novas diretrizes da 

Logística Reversa. 

 Dia do Empresário do Audiovisual 

Iniciativa realizada na Casa da Indústria de Curitiba que reuniu empresários 

do setor para alinhamentos de ações e informações relevantes para o 

posicionamento das empresas.  

 

https://www.fiepr.org.br/central-de-informacoes/relacoes-sindicais/industria-audiovisual-demanda-por-novas-legislacoes-e-aponta-tendencias-1-37876-458469.shtml
https://www.flickr.com/photos/sistemafiep/albums/72157720073598610
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 Ações de influência na política comercial 

A Fiep atua na defesa de interesses da indústria paranaense em políticas 
comerciais, acompanhando os rumos de negociações comerciais para a 
melhoria do ambiente de negócios internacionais e do comércio exterior 
por meio da participação em fóruns da CNI como a Coalizão Empresarial 
Brasileira (CEB), Coalizão para Facilitação de Comércio e Barreiras (CFB) e 
Fórum de Competitividade das Exportações (FEC). 

 Missões Internacionais 

Em virtude da pandemia, as missões continuam restritas ao longo de 2021. 
Foi realizada uma missão presencial à Expo Dubai, em Dubai - Emirados 
Árabes Unidos, e outra online à Feira Expo Paraguai, que contou com a 
participação de 16 empresas e 17 participantes. 

 Rodadas/Encontros de Negócios 

Realizados virtualmente e em parceria com diversas instituições, a inovação 
foi o encontro de empresas comerciais exportadoras e empresas 
paranaenses que buscam a exportação indireta. A Fiep colaborou nas ações 
realizadas pela Rede CIN na divulgação e apoio às empresas paranaenses 
participantes. Em 2021, 51 empresas paranaenses participaram de 7 
encontros de negócios virtuais, com destaque para o encontro de negócios 
multisetorial com a África do Sul. 

• Encontro Virtual Negócios Internacionais Multisetorial | África 
do Sul: realizado pela FIERGS em parceria com a CNI e ApexBrasil, 
com a colaboração do CIN/PR. O evento contou com a participação 
de 9 indústrias paranaenses, e teve o objetivo de gerar negócios e 
estreitar as relações entre industriais do Brasil e da África do Sul. 

• Encontro Virtual Negócios Internacionais de Alimentos e 
Bebidas: organizado pela FIEMG, CNI e ApexBrasil, com a 

colaboração do CIN/PR e a participação de 4 indústrias 

paranaenses, teve como objetivo apoiar empresas de alimentos e 

bebidas ao acesso a compradores internacionais, plataforma de 

matchmaking virtual e a webinares com especialistas.  

• Rodada de Negócios entre a indústria do Paraná e Comerciais 
exportadoras: organizada pelo CIN/PR, com apoio da CECIEX, foi 
voltada a indústrias paranaenses com baixo grau de 
internacionalização e empresas comerciais exportadoras 
brasileiras. Participaram 19 fornecedores e 18 empresas comerciais 
exportadoras de todo o Brasil. 

• Rodada Virtual de Negócios Internacionais da Moda: 
realizada pela FIEMG, CNI e ApexBrasil, com a colaboração do 
CIN/PR, conectou indústrias brasileiras do setor da moda com 
potenciais compradores internacionais para fomentar as 
exportações, estimular a internacionalização e ampliar os canais de 
venda e os mercados. A ação que teve como mercados-alvo países 
como Estados Unidos, Canadá, Europa, Emirados Árabes Unidos e 
América Latina, contou com a participação de 3 indústrias 
paranaenses. 

• Rodada de Negócios Virtual MERCOPAR: realizada pela 
FIERGS, CNI e ApexBrasil, teve como objetivo promover o 
relacionamento, negócio e apresentar as tendências para os 
segmentos metalmecânico, tecnologia da informação, automação 
industrial e eletroeletrônico, contando com a participação de 2 
indústrias paranaenses. 
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• Rodada de Negócios virtual do setor de Energia 
Renovável: realizada no espaço do Encontro Econômico Brasil-
Alemanha 2021, com organização da FIEB, CNI e ApexBrasil, com a 
colaboração do CIN/PR promoveu painéis abertos sobre 
cooperação bilateral, cadeias globais de valor, digitalização, 
hidrogênio verde e desafios de saúde em um cenário pós-Covid-19, 
contou com a participação de 3 empresas paranaenses. 

• Rodada de Negócios Apex-Sul – Materiais de Construção: 
organizada pela ApexBrasil, com a colaboração do CIN/PR, 
oportunizou o contato com compradores de diversos países 
interessados na qualidade e variedade dos produtos brasileiros. O 
evento contou com a participação de 7 empresas paranaenses.  
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 Programa Indústria Global 

Convênio nacional de 
cooperação CNI/SEBRAE, 
com o objetivo de preparar 
micro e pequenas empresas 
para a internacionalização 
de seus negócios, 
estabelecendo mecanismos 
para a melhoria do ambiente 
de negócios internacionais. 
O desenvolvimento da 
cultura exportadora nas 
empresas de menor porte as prepara para competir globalmente, 
principalmente devido aos acordos de livre comércio que o Brasil possui e 
os demais em negociação. 

 Inteligência comercial 

A inteligência comercial tem por objetivo, organizar e analisar de forma 
aprofundada dados de mercado, transformando-os em estudos 
quantitativos e qualitativos. A informação estratégica é convertida em 
oportunidade de negócios, tornando a empresa mais competitiva, 

mitigando os riscos, subsidiando o empresário para maior assertividade e 
segurança na sua inserção internacional. Além das indústrias, o governo, 
sociedade e parceiros comerciais são beneficiados. Os estudos realizados 
apoiaram a estratégia de empresas em novos mercados, bem como 
serviram de mecanismo de busca para novos compradores internacionais. 
No ano foram 152 registros de atendimento que resultaram em 84 estudos. 

  Capacitações em Comércio Exterior 

Para o apoio à internacionalização e a exportação das indústrias 
paranaenses foi realizado, no ano 2021, 22 capacitações em comércio 
exterior nas modalidades online, totalizando 436 participantes e 301 
empresas atendidas. 
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 Cooperação internacional 

Os projetos de cooperação atuam na prestação de serviço no exterior, onde o Sistema Fiep obtém uma fonte de receita diversificada ao levar para outros 

países suas boas práticas, adquirindo, consequentemente, experiência internacional. As cooperações, que resultaram em um aporte de recursos de 

aproximadamente R$ 3 mi, possibilitam o compartilhamento de conhecimento entre empresas e instituições, garantindo a competitividade nacional e 

internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oportunidades de negócio 

Visando a geração de novos negócios e o estabelecimento de parcerias internacionais, são atendidas empresas e instituições estrangeiras que buscam, por 

meio do Sistema Fiep, parceiros comerciais, distribuidores, fornecedores, sócios, além de informações de mercado e oportunidades para investimentos, 

permitindo a diversificação da economia industrial e a maior inserção do estado no mercado internacional. 
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 Emissão de Certificados de Origem 

A área de Certificação de Origem atendeu 1.122 empresas exportadoras, 

emitindo 52.539 certificados. O Grupo Renault se consolidou como 

principal cliente das emissões, ficando em segundo lugar, a empresa 

Elevadores Atlas Schindler, com os maiores percentuais de certificados 

emitidos pelo CIN. 

 Declaração de Livre Venda 

Documento que apoia exportadores brasileiros no acesso a mercados 

externos para produtos destinados ao uso ou consumo humano ou animal, 

desde que possuam registro ou isenção (comprovadamente) de registro na 

ANVISA ou no MAPA. Foram atendidas 81 empresas, emitindo 543 

declarações. 

 Ata Carnet 

Documento aduaneiro que simplifica as etapas de exportação e 

importação temporária nos países em que for apresentado, oferecendo 

agilidade e segurança ao desembaraço aduaneiro de seus bens. Foram 

atendidas 3 empresas e emitidos 8 documentos de Ata Carnet.  

 Projetos realizados 

• A convite do Ministério da Economia, por meio da Seint-Origem, a 

Fiep participou do Projeto Piloto para a emissão do Certificação 

Digital para a Colômbia no âmbito do ACE 72 em que foram 

emitidos 310 certificados para 22 empresas. O projeto superou as 

expectativas pelo tempo proposto para homologação da 

publicação da autorização da emissão digital. 

• Implementação do Projeto de Integração da Produção do 

CertOrigem com CRM X ERP X Broker, com o objetivo de gerar nota 

fiscal pela filial da Fiep em Paranaguá, acabando com o pagamento 

duplicado do ISS, além de realizar a integração da produção 

Certificado de Origem com o CRM, para gerar proposta e contrato.  

• Selo de Qualidade Internacional para o Certificado de Origem. Por 

uma iniciativa da Fiep, a CNI participou do processo com o Sistema 

COD-Brasil e foi aceita na cadeia de creditação internacional da 

International Chamber of Commerce (ICC) tornando o Brasil o 31º 

país creditado e a CNI a única instituição a receber o benefício do 

uso do selo de CO ICC reconhecido internacionalmente e poderão 

vincular seu CO ao site oficial de verificação de CO da ICC. Este 

benefício se estende a todas as Federações de Indústria que 

operam o Sistema COD-Brasil e o início da operação para emissão 

do Certificado de Origem com o Selo está previsto para o primeiro 

semestre de 2022. 

 Escritório de Baden-Württemberg no Brasil 

O escritório de representação do estado alemão de Baden-Württemberg 

(parceiro estratégico da Fiep há mais de 30 anos) atuou na intermediação 

de contatos e negócios, oferecendo apoio a 6 empresas alemãs na busca 

de parceiros comerciais no Brasil.  

Também articulou propostas de cooperação entre instituições públicas e 
privadas do Brasil e Baden-Württemberg: 



 

  

94 

• Prefeitura Municipal de Araucária e Landkreis Karslruhe: proposta 
de cooperação nas áreas de energias renováveis, meio ambiente e 
formação profissional. 

• Apoio ao Centro de Mobilidade Sustentável e Inteligente do Senai 
Paraná, com objetivo de torná-lo referência educacional e de 
inovação em mobilidade sustentável no Brasil, a partir da 
transferência de tecnologia, capacitação de professores e 
estabelecimento de parcerias com instituições de pesquisa e 
ensino de Baden-Württemberg. 

• Apoio ao Senai DF na identificação de novas tecnologias no setor 
da construção civil e manutenção industrial em Baden-
Württemberg.  

• Apoio ao Instituto de Planejamento de Projetos (Niras IP Consult) 
de Stuttgart na candidatura em projetos da Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) nos temas “Hidrogênio 
Verde” e "Bioeconomia e Economia Circular” no Brasil. 

• Apoio à Gerência de Assuntos Estratégicos da Fiep para atualização 
do estudo Green Silicon, realizado pelo Solar Cluster Baden-
Württemberg. 

Foram realizados eventos sobre temas da agenda bilateral germano-
brasileira: 

• Webinar Fotovoltaico e Hidrogênio - Desenvolvimento do Mercado 
na Alemanha e no Brasil, em parceria com o Solar Cluster Baden-

 
5 Para maiores informações sobre os países com os quais o Sistema Fiep possui interação, vide Onde 
Estamos. 

Württemberg, Aliança Brasil-Alemanha pelo Hidrogênio Verde 
(AHK Rio e AHK São Paulo), AHK Paraná e Fiep. 

• Webinar "Tendências de negócios com a Alemanha no setor de 
energias renováveis", em conjunto com o CIN PR e CIN BA, no 
âmbito do 38º Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA). 

Recepção de delegações estrangeiras 

As recepções diplomáticas e as relações institucionais têm como objetivo 
ampliar oportunidades de internacionalização tanto para o Sistema Fiep 
como para as empresas paranaenses. Nossos parceiros, embaixadas, 
consulados, agências de fomento e desenvolvimento, câmaras de 
comércio e demais instituições congêneres, viabilizam a atuação em duas 
vertentes: cooperação internacional, com projetos de transferência 
tecnológica ou de conhecimento, além da prestação de serviços 
internacionais; e, elo de comunicação, apoiando o desenvolvimento de 
ações de promoção comercial no Brasil e no exterior de novos negócios e 
troca de informações estratégicas sobre o comércio internacional 5.  

 

 



 

  

95 
  



 

  

96 
  



 

  

97 

 Educação Básica Sesi 

Ofertamos o Ensino Infantil, em que as crianças aprendem a trabalhar em 

grupo desde os primeiros anos de vida e podem realizar atividades como 

música, dança, teatro, inglês e esportes. A proposta pedagógica no Ensino 

Fundamental e Médio do Colégio Sesi da Indústria, ofertado na modalidade 

regular e internacional, é voltada para uma formação que aproxima o 

estudante da indústria, com um plano pedagógico que permite o 

desenvolvimento da autonomia, colaboração, inovação, proatividade e 

qualidade para pesquisa. A Educação de Jovens e Adultos, oportuniza a 

conclusão do Ensino Fundamental e Médio, possibilitando a elevação da 

escolaridade de trabalhadores. Por fim, a Educação Continuada, com uma 

gama de cursos de curta duração oferece cursos com o objetivo de 

aprendizagem e desenvolvimento de competências. 

 Microsoft Showcase School 

O Colégio Sesi Internacional Trilíngue foi reconhecido pela Microsoft como 

Showcase School e passa a integrar, pela primeira vez, o grupo de 325 

escolas ao redor do mundo, sendo 10 brasileiras, que compartilham 

experiências e ideias a partir do uso da 

tecnologia, da inovação e do 

empreendedorismo dentro do 

ambiente escolar.  

 

 

 Oficinas de Aprendizagem 

As oficinas são uma metodologia que prepara cidadãos e profissionais 

proativos, mais conscientes de suas responsabilidades e mais 

empreendedores no sentido da inovação, da criatividade e da iniciativa 

própria. Usando a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade a favor da 

educação, os alunos do 2º e do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Sesi da 

Indústria em Irati, criaram livros infantis para auxiliar na fixação do 

conteúdo. Deste modo, trabalharam as disciplinas de Língua Portuguesa 

para produção de texto, Biologia e Artes, produzindo livros infantis em 

versões impressas que foram doados para a Escola Municipal Mafalda Sotti 

Lopes, e digital, compartilhada com a Secretaria Municipal de Educação. 

 Sesi Conecta – Podcast 

Para trazer mais conhecimento para o nosso público, lançamos o podcast 

Sesi Conecta, com o propósito de levar informação sobre essa preparação 

voltada ao profissional do futuro da indústria. São abordados conteúdos 

sobre desafios da educação básica, tecnologia, inovação e 

empreendedorismo. 

 

 

https://agenciafiep.com.br/2021/10/19/interdisciplinaridade-e-criatividade-favor-da-educacao/
https://www.sesipr.org.br/colegiosesi/blog/podcast/
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 Feira de Inovação das Ciências e Engenharias - FICIÊNCIAS 

Evento em que estudantes apresentam ideias criativas e inovadoras, 

contribuindo com a evolução no mundo das ciências, além de promover a 

cultura científica, disseminar o método científico e a experimentação como 

ferramentas do conhecimento, estimular e incentivar os talentos em todas 

as áreas do conhecimento, e premiar os melhores trabalhos de pesquisa.  

As alunas do Colégio Sesi Internacional, em Curitiba, ganharam o primeiro 

lugar geral com o projeto de jogo digital “Speak Race” que pretende 

gamificar o ensino de Libras para crianças ouvintes. Como premiação, 

receberam uma bolsa CNPq para a continuidade do projeto, além de troféu, 

medalha e credencial para a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia 

(FEBRACE) que estimula a cultura científica, o saber investigativo, a 

inovação e o empreendedorismo em jovens e educadores da educação 

básica e técnica do Brasil. 

 Maratona Nasa 

Hackaton internacional em que as equipes utilizam os dados livres e 

abertos da Nasa para resolver problemas do mundo real na terra e no 

espaço. Em 2021 alcançamos o 2º lugar. 

 

 

 

 Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 

A OBR possui competições nas modalidades prática e teórica, que 

procuram adequar-se tanto ao público de escolas que já têm contato com 

a robótica educacional quanto ao público que ainda não teve contato. Em 

2021, os alunos do Colégio Sesi da Indústria de Rio Negro, conquistaram o 

primeiro lugar na etapa estadual com a apresentação de um robô 

programado para percorrer um caminho superando obstáculos para 

resgatar vítimas de um suposto desastre de forma totalmente autônoma, 

realizando o percurso sem erros e utilizando apenas seus próprios sensores 

com uma programação previamente definida. 

 Mostra Inova 

Oportunidade para que alunos e profissionais de diversas áreas possam 

colaborar para o fortalecimento do setor industrial, com a apresentação de 

soluções inovadoras para as demandas do setor. Em 2021 foram 4 projetos 

aprovados. 

 

 

 

 

 

https://agenciafiep.com.br/2021/12/02/projeto-para-ensino-de-libras-conquista-1o-lugar-geral-na-feira-de-ciencias-ficiencias/
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Segurança e Saúde do Trabalhador  

Sabemos que ações voltadas para a prevenção e promoção da saúde, no 

âmbito da saúde ocupacional, são fatores essenciais para promovermos 

saúde e bem-estar para os colaboradores da indústria e empresas. Nesta 

modalidade, concentram os serviços de atendimento legal em segurança e 

saúde no trabalho para avaliação e monitoramento da saúde dos 

trabalhadores, contribuindo para a qualidade de vida, impacto social, 

redução de riscos legais e gastos com saúde e afastamentos. Os principais 

serviços totalizaram 519.578 pessoas beneficiadas em contrato, atendendo 

a 4.815 empresas. 

 PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e Avaliação 
Ambiental (NR 09 e NR 15) 

O PPRA, que tem como objetivo preservar a saúde e a integridade dos 

trabalhadores, por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e, 

controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a 

existir no ambiente de trabalho, e a Higiene Ocupacional, que objetiva 

prevenir, reconhecer e controlar os riscos ocupacionais que podem causar 

doenças laborais. Em 2021, foram 4.267 empresas atendidas nos 

programas. Para 2022, o PPRA será substituído pelo PGR (Programa de 

Gerenciamento de Riscos), atuando em 5 riscos: físico, químico, biológico, 

ergonômico e de acidentes.  

 PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)  

Dentre os Programas, Documentos e Laudos Técnicos, que garantem as 

orientações necessárias para o cumprimento das exigências legais, o 

PCMSO orienta as empresas nos procedimentos e condutas a serem 

adotados em função dos riscos aos quais os colaboradores se expõem no 

ambiente de trabalho. O objetivo é preservar a saúde e integridade dos 

trabalhadores, com detecção precoce, monitoramento e controle de 

possíveis danos à saúde causados pelos riscos existentes no ambiente de 

trabalho. Em 2021, foram 185.937 pessoas beneficiadas com o programa. 

 Auxílio Diagnóstico/Exames Ocupacionais  

São exames complementares às consultas ocupacionais para avaliar e 

monitorar a saúde dos trabalhadores. Destaca-se que neste atendimento, 

tivemos em 2021 a aplicação da Medida Provisória nº 1.046/2021 que 

suspendeu a obrigatoriedade dos exames ocupacionais por 120 dias. Para 

minimizar o impacto das medidas, o Sesi intensificou seus esforços no 

apoio às indústrias para continuidade do atendimento de forma eficaz e 

segura, utilizando de medidas de prevenção e cuidados com suas equipes 

e clientes. A realização de exames ocupacionais foi de 89% da meta 

retificada.  
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Promoção da Saúde 

 Campanha de Vacinação 

O serviço de vacinação contra a gripe atende aos trabalhadores da indústria 

e estudantes do Colégio Sesi da Indústria. Com o objetivo de promover a 

saúde, por meio da prevenção de doenças imunopreveníveis, contribui 

com a redução dos indicadores empresariais de absenteísmo e 

presenteísmo. Em 2021, foram aplicadas 165.870 vacinas, atendendo 1.950 

empresas.  

Para apoiar o processo e acompanhamento da campanha de vacinação, 

disponibilizamos o Portal Vacinas, sistema oficial de gestão da campanha 

de vacinação do Sesi no Paraná, assim como, das próprias indústrias 

clientes, que aderem às campanhas. Possui acesso individualizado para 

acompanhar todas as etapas, da adesão a conclusão da vacinação. A 

informatização de todo o processo da campanha, traz agilidade na 

obtenção das informações e a possibilidade de fazer a gestão de toda a 

campanha em tempo real. 

 

 

 

 

 

 Cuide-se + Prevenção do Câncer 

O programa realiza exames para a detecção precoce dos cânceres de colo 

de útero, próstata, mama e pele. Além dos exames, são realizadas 

orientações para a prevenção do câncer e a entrega de materiais 

explicativos em unidades móveis, devidamente equipadas e 

operacionalizadas com equipe técnica treinada, que se deslocam até as 

empresas, sindicatos e prefeituras para realizar os atendimentos conforme 

definido em agendamento. Em 2021, foram realizados 12.907 exames para 

9.174 pessoas, de 56 empresas em 52 cidades do Paraná. Atuamos em 

parceria com 14 Prefeituras. 
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 Circuito Saúde 

Buscando a melhoria do bem-estar dos trabalhadores das indústrias, foi desenvolvido um projeto piloto que leva para dentro da empresa exames de saúde e 

práticas de mindfulness por meio de um circuito de exames clínicos de bioimpedância; espirometria; acuidade visual e auditiva; TSH e hemoglobina glicada; 

perfil lipídico e creatina e orientações, com resultados emitidos em poucos minutos. 

 Teste Covid + Gripe 

Em parceria com as Casas da Indústria de Cascavel, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba/RMC, foram realizados gratuitamente testes Covid + Gripe como parte 

da campanha de lançamento do Circuito Saúde. 

 Cartão Sesi Viva+ 

Ferramenta de gestão de benefícios que contou, em 2021, com a adesão de 587 empresas no estado do Paraná, atendendo a 32.518 usuários, trabalhadores 

da indústria e seus dependentes. Os produtos e serviços ofertados abrangem odontologia, educação Sistema Fiep, farmácias, supermercados, livrarias e 

papelarias, lojas de produtos naturais, óticas e serviços de bem-estar. São ofertados também o Cartão Sesi Viva+ Prêmio, na modalidade pré-pago e o Cartão 

Sesi Viva+ Escolar, que atende aos alunos do Colégio Sesi do Paraná para serviços odontológicos. 

 Odontologia do Sesi  

Benefício integrante dos serviços do Cartão Sesi Viva+ ofertado aos trabalhadores das indústrias e seus dependentes, garantindo atendimento para prevenção 

e orientação da saúde bucal. Em 2021, o serviço promoveu o atendimento a 3.437 trabalhadores e dependentes e a realização de 5.300 consultas.  
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Ações Estruturantes 
Por meio da oferta de serviços com foco na gestão de SST e promoção da saúde do trabalhador, buscamos desenvolver, junto às indústrias, um ambiente de 

trabalho mais saudável e seguro. Para apoiar na entrega de seus produtos e serviços, em 2021, foram desenvolvidas ações para a melhoria dos serviços: 

 

 Sesi S+ 

Sistema integrado nacionalmente e customizado nos padrões e 

metodologia do Sesi de Gestão Ocupacional, com funcionamento 100% 

online para usuários-clientes. Permite a integração com outros sistemas, 

oferecendo agilidade na importação e exportação dos dados, facilitando o 

cruzamento de informações, além de utilizar metodologia própria para 

avaliação da nova NR-01 de risco, gerando informações para o plano de 

ação da empresa e apoiando a tomada de decisões sobre as melhorias. 

Disponibiliza, ainda, informações ao eSocial por meio do portal e 

mensageria, para que as empresas possam gerar e transmitir suas 

informações ao sistema do governo. 

 

 

 

 

 

 

 Programa de Qualidade do Atendimento de Segurança e Saúde 

O programa visa garantir a qualidade da prestação de serviços aos clientes 

do Sesi por meio da medição de indicadores, capacitações, visitas de 

acompanhamento e apoio às unidades operacionais. Entre as ações 

realizadas, destacam-se a 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. Além disso, foram realizados mapeamentos de 

processos e definição de fluxos padrão de atendimento e 

responsabilidades. 
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Ações Culturais na Educação 
 Núcleos Criativos 

Por meio de cursos abordando diversas linguagens (Dramaturgia, 
Audiovisual, Artes Visuais, Música, Moda, Designer e Game), o ano de 2021 
teve como tema central de debate sobre arte e desenvolvimento 
sustentável (ODS) orientado para estratégias pedagógicas aplicadas na 
indústria. Além do desenvolvimento de profissionais criativos e mais 
preparados para o mercado de trabalho, essa ação também oportuniza a 
descoberta e desenvolvimento de novos artistas. Foram realizadas lives no 
Canal Sesi Cultura no YouTube, com 244 inscritos, sendo aprovados 151 
alunos, dos quais 57 eram trabalhadores da indústria de 21 empresas, 31 
alunos e professores do Colégio Sesi e 63 da comunidade, como membros 
de universidades, microempreendedores e participantes de projetos 
sociais. 

 Exposição Virtual Arte do Ofício  

Em um formato inovador e por meio de uma parceria inédita entre o Sesi 
PR, Sesi ES e DN, o Sesi Cultura/PR conseguiu aproximar a arte das pessoas 
por meio da Exposição Virtual 360° da Arte do Ofício no Canal do Sesi 
Cultura no YouTube. A exposição trouxe visitas guiadas legendadas e em 
LIBRAS, tornando-a uma experiência imersiva e inclusiva para uma 
exposição virtual. A partir de imagens reais em 360°, o visitante chega 
muito próximo a experiência física de visitar um museu, uma vez que essa 
tecnologia lhe traz autonomia absoluta para decidir o ritmo do seu trajeto 
pela exposição. A nova tecnologia também permite que o visitante, ao 
clicar nas tags disponibilizadas, tenha acesso a informações relevantes 
sobre os itens expostos.  

Os resultados do Eixo Ações Culturais na Educação foram 33 ações, 
abrangendo 601 alunos participantes nas oficinas culturais. Importante 

salientar que esse eixo também é responsável por contribuir para as 
matrículas da Educação Aberta, em que conseguiu-se realizar 205 
matrículas contra uma meta inicial de 63. 

Projetos em Leis de Incentivo à Cultura 
Em 2021, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, em que empresas 
que pagam seu IR através do lucro real podem destinar até 4% do imposto 
devido para projetos culturais, por dedução fiscal, o Sesi Cultura no Paraná 
obteve R$ 61.326,00 com receitas de convênio com o projeto oficinas de 
artes. 

Difusão Cultural pelo Estado 
 Circuito Muchas Minas 

Iniciativa de elaboração de murais de rua realizado por um coletivo de 
mulheres grafiteiras trazendo os temas dos ODS para os muros das escolas 
municipais de Curitiba e do Centro Cultural Heitor Stockler de França. O 
circuito promoveu o convívio com a arte nas ruas para pessoas que 
estavam confinadas por conta da pandemia. A pauta foi trabalhada no Sesi 
por ser uma ação para a cidade e uma forma de levar os temas dos ODS 
para a comunidade local, com fácil entendimento. Além disso, foi uma 
proposta consciente de valorizar o trabalho das artistas mulheres na arte 
de rua, promovendo diversidade e pluralidade. 

Os resultados do eixo Difusão Cultural pelo Estado contabilizaram 18.683 
espectadores nos espaços culturais e na Unidade Móvel de Cultura, no 
curto período em que foi possível desenvolver ações presencialmente, de 
15 de outubro a 15 de dezembro, atendendo a todos os protocolos 
sanitários e de segurança.  

 

https://my.matterport.com/show/?m=6K2qTxD4NWA
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 Hub de Universidades Corporativas 

Alinhada aos Princípios para a Educação Responsável (PRME), uma 

iniciativa da ONU, para formar líderes socialmente responsáveis, é uma 

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

e mobilizar uma rede de universidades corporativas no Paraná para 

desenvolver, de forma colaborativa, soluções para problemas comuns das 

universidades corporativas. Em 2021, foram realizados seis encontros da 

rede em que foi possível apresentar algumas estratégias do Sistema Fiep 

na área de Saúde Mental. 

 HUB ODS Paraná 

Iniciativa da Rede Brasil do Pacto Global em 

parceria do Sistema Fiep, tem o objetivo de 

aumentar a atuação regional do Pacto Global 

e gerar mais impacto dos ODS por meio do 

engajamento de empresas e organizações. 

Neste primeiro ano de atuação, o HUB paranaense contou com 105 

representantes de 88 empresas/organizações, sendo o HUB com o maior 

número de participantes. 

 Congresso Sesi ODS 

Evento destinado à troca de experiências e reconhecimento de todas as 

organizações que atuam em prol dos ODS no Paraná. Em sua 6ª edição, foi 

realizado no formato 100% online, com 15 horas de transmissão de 

conteúdo relacionado aos ODS e 2 mil visualizações, gerou R$211 mil de 

mídia espontânea. 

 Prêmio Sesi ODS 

O prêmio traz o reconhecimento para indústrias, empresas, instituições de 

ensino públicas e organizações da sociedade civil que atuam em prol dos 

ODS. Em 2021, participaram 283 instituições de 69 municípios paranaenses, 

que inscreveram 350 práticas. A iniciativa fortalece o relacionamento com 

as indústrias e demais setores da sociedade. 
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 Prêmio Sesi Peça por Peça 

O Prêmio estimula e divulga ações e projetos 

que favorecem a transformação do ambiente 

escolar para o alcance dos ODS 

(principalmente relacionadas ao ODS 4 - 

Educação de Qualidade), desenvolvidos em 

CMEIs e séries iniciais do Ensino 

Fundamental. O Prêmio foi dividido em duas 

categorias: ‘Melhores Iniciativas’, que 

premiou dez projetos com um certificado e o 

valor de 3 mil reais, e o ‘Troféu Sesi Peça por 

Peça’ que selecionou, entre os dez 

classificados, um vencedor que recebeu o 

troféu, mais o valor de 5 mil reais. Em sua 

segunda edição, o Prêmio contou com a 

inscrição de 69 escolas. 

 Prêmio Sesi Indústria Parceira da 

Educação 

A iniciativa tem como objetivo incentivar o 

acesso à educação por meio de matrículas na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Curso 

de Qualificação em Auxiliar Administrativo, 

contribuindo para o alcance do Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 4: Educação 

de Qualidade. Em 2021, participaram 27 

indústrias, com a efetivação de 1.940 matrículas na EJA e 2.304 matrículas nos 

cursos de qualificação profissional. 

 Centro de Inovação Sesi no Paraná (CIS) 

Desenvolve soluções em Saúde e Segurança no 

Trabalho (SST) com alto valor agregado para atender 

às necessidades da indústria brasileira. O objetivo é 

promover a saúde dos trabalhadores e aumentar a 

eficácia das práticas nas empresas, criando soluções 

para auxiliá-las a manterem sua eficiência frente ao 

envelhecimento da força de trabalho, o que pode 

gerar custos em saúde e perdas de produtividade. As soluções incluem fazer 

a gestão de portais e plataformas de gestão, dentre eles destacam-se: Portal 

da Longevidade, Portal ODS e Plataforma Empoderamento das Mulheres, 

somando mais de 112 mil acessos e mais de 167 mil páginas visualizadas ao 

longo do ano.  

 Educação 4.0 

O programa visa o desenvolvimento da aprendizagem e a reflexão de 

crianças e adolescentes sobre o futuro pessoal e profissional, por meio de 

experiências de aprendizagem significativa para ampliar a visão de mundo 

do trabalho, auxiliando no desenvolvimento de competências 

socioemocionais e habilidades técnicas mais requisitadas no mercado de 

trabalho e à indústria 4.0. Em 2021, foram matriculados 1.918 adolescentes. 

 

 

http://relatoriosdinamicos.com.br/mulheres/empoderamento-das-mulheres
https://portalods.com.br/
http://relatoriosdinamicos.com.br/mulheres/empoderamento-das-mulheres
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 Programa de Inclusão de Jovens Negras e Negros no Mundo do Trabalho 

Com uma metodologia que trabalha a preparação de jovens para a iniciação 

profissional e a sensibilização dos colaboradores das empresas que 

receberão esses jovens, o programa atendeu 35 jovens, com um percentual 

de 85% de colocação no mercado de trabalho como aprendiz. 

 Programa o Futuro Profissional do Jovem 

Curso de Auxiliar Administrativo para qualificação profissional e contribuir 

para a entrada dos jovens no mercado de trabalho e auxiliar com uma 

capacitação prévia dos aprendizes apresentando conhecimentos básicos 

para atividades operacionais, relações interpessoais e de saúde e segurança 

no ambiente de trabalho. Em 2021, foram 4.821 jovens matriculados. 

 Programa ViraVida PR 

O Programa ViraVida Paraná trabalha com a formação profissional aliada à 

educação continuada, o incentivo a elevação da escolaridade, o atendimento 

psicossocial, incluindo noções de autogestão, e a preparação para o ingresso 

no mundo do trabalho. Em 2021, o programa recebeu o terceiro lugar no 

Prêmio FORTIS Paraná 2021 que valoriza práticas exitosas de prevenção e 

combate a crimes e violências contra crianças e adolescentes no estado do 

Paraná. Com o apoio dos parceiros do programa, foram ofertadas 92 vagas 

para os jovens.  

 Preparação para o Mundo do Trabalho 

Programa gratuito ofertado, em parceria com a Unilehu, ao público com 

idade entre 14 e 23 anos que tenha concluído o Ensino Fundamental, 

desenvolvendo competências socioemocionais e habilidades para a 

indústria 4.0. Em 2021, foram matriculados 1.300 alunos. 

 Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE) 

O CPCE visa promover o desenvolvimento sustentável por meio de seus eixos 

estratégicos. Ao longo do ano foi realizada a XIV edição Reatiba com o tema 

“Inclusão Produtiva e Sustentável da Pessoa com Deficiência”, webinares e 

Programas de Mentoria. Buscando o fortalecimento de vínculo com as 

indústrias e promoção do desenvolvimento sustentável no Paraná, e por 

meio da parceria com diversas instituições, promoveu 23 webinares e 

reuniões em suas regionais, impactando 5.200 pessoas diretamente. 

 Programa de Segurança Viária 

Em parceria com o CIFAL Curitiba, promovemos ações de segurança viária, 

que contribuam para minimizar riscos aos quais os trabalhadores estão 

expostos diariamente, no seu trajeto casa-trabalho-casa. Em 2021, foi 

realizada a pesquisa: "A caminho do trabalho - uma pesquisa sobre acidentes 

de trajeto no setor industrial do Paraná", que promoveu o engajamento de 

215 indústrias do estado, com o objetivo de analisar o panorama da 

segurança viária do trabalho no estado, e viabilizar a proposição de soluções 

que possam ser implementadas pelas empresas e que contribuam para 

salvar vidas.  

Com o intuito de sensibilizar trabalhadores da indústria sobre o cuidado e 

responsabilidade na condução de veículos, o Sesi PR, o CIFAL Curitiba, em 

parceria com a Trafpol (instituição espanhola especialista em segurança 

viária), trabalharam na adaptação e construção do “Road Show com as 

https://www.sesipr.org.br/para-empresas/solucoes-em-responsabilidade-social/programa-viravida-1-20141-366533.shtml
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Indústrias” – metodologia educativa que auxilia e amplia o trabalho de 

educação para o trânsito e a prevenção de sinistros de trajeto e trânsito 

envolvendo os trabalhadores das indústrias. Em 2021 foi desenvolvido um 

projeto piloto em parceria com a indústria Magnetron (São José dos Pinhais), 

envolvendo 70 colaboradores. 

 Programa de Integridade e Compliance 

Reforçando seu compromisso com a integridade e compliance, o Sistema 

Fiep, desenvolve iniciativas voltadas ao setor industrial, para disseminar a 

cultura de integridade nos negócios no estado, além do seu papel como 

articulador do setor industrial. Em 2021 foram realizadas 6 ações sobre 

integridade e compliance, envolvendo público interno e externo, com a 

participação de 1.095 pessoas. Uma dessas ações é a Rede Paranaense de 

Compliance que tem como propósito estimular a troca de experiências e 

informações relacionadas ao tema entre as empresas. Em 2021, 227 pessoas 

participaram dos encontros realizados, representantes de mais de 130 

empresas. 

 

 

 

 

 

 

 Programa Educação para Saúde 

Por meio do CIS, o programa tem o objetivo de desenvolver uma cultura de 

autocuidado e promoção da saúde, relacionando saúde e condições de vida, 

além de trabalhar a participação coletiva e habilidades individuais, para 

adolescentes de 14 a 17 anos de escolas públicas, com a formação em 

cidadania, conexão ao mundo do trabalho, alimentação saudável e saúde 

mental; o circuito Saúde na realização de profilaxia bucal, exame de 

bioimpedância com diagnóstico físico individual apoio a segurança 

alimentar de cada aluno participante do programa. 

Foram atendidos aproximadamente 2.240 jovens oriundos de escolas 

públicas, Organizações de Sociedade Civil para jovens em contraturno 

escola, com perfil de vulnerabilidade social e refugiados da Angola e Haiti, e 

educandos assistidos em 6 unidades socioeducativas da Secretaria do Estado 

Justiça, Família e Trabalho. 
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 Programa Educação para a Ciência 

Por meio do CIFAL Curitiba promovemos iniciativas de valorização das 

carreiras STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharias, Artes e Matemática), a fim 

de apresentar aos jovens as possibilidades de transformação do Brasil e do 

mundo por meio da ciência e da indústria. Em 2021 foram realizadas 2 

iniciativas: Concurso de histórias em quadrinhos Mulheres na Ciência; 

Palestras Mulheres STEAM. Foram envolvidos 1.302 estudantes no programa. 

 Projetos Sociais e Parcerias 

Foram implementadas ações educacionais com foco na promoção do 

desenvolvimento humano e social, atendendo, a distância, 385 crianças, 

adolescentes e jovens, com aulas de ballet e música. Outra iniciativa trata-se 

da Associação Junior Achievement Paraná que realiza ações para a promoção 

da educação empreendedora, que em 2021 beneficiou mais de 3.500 

crianças e adolescentes. 
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 WorldSkills 

O Senai foi medalhista com competidores em 7 ocupações da fase nacional. 

Conquistamos o ouro ainda nas fases intercontinental das Américas 

(representando o Brasil) no WorldSkills Américas, na Samsung Skills – entre 

China, Brasil, Coreia, Japão e Cingapura (representando o Brasil) e no 

Amistoso com Emirados Árabes. 

Os alunos vencedores das etapas de 2021 são das Unidades CIC, Portão, 

Afonso Pena e Londrina. 

 Inova Paraná 2021 

Oportunidade para que alunos e profissionais das mais diversas áreas do 

conhecimento possam colaborar para o fortalecimento do setor industrial 

com apresentação de soluções inovadoras para as demandas do setor. Em 

2021, foram submetidos 56 projetos, sendo 20 selecionados para última 

etapa do programa nas categorias de Potencial Inovador, Foco no Cliente, 

Foco no Processo, Protótipo e suas Funcionalidades, bem como parcerias 

com indústrias. 

 Grand Prix Nacional de Inovação 

Competição onde empresas, empreendedores, startups e estudantes do 

Senai e Universidades têm a liberdade e a oportunidade de criarem 

soluções para a construção de uma indústria brasileira inovadora e 

competitiva. Uma equipe da unidade CIC, ganhou no desafio SmartHome 

– Casa Inteligente & Segura da empresa: CISCO, na categoria Sênior.  
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 Carretas do Conhecimento 

Em 2021 a Volkswagen do Brasil ampliou o número de vagas para os cursos 

de qualificação profissional do projeto Carretas do Conhecimento no 

Paraná, realizado em parceria com o Governo do Estado, a Fundação Grupo 

Volkswagen e o Senai no Paraná. O projeto é uma das contrapartidas do 

Protocolo de Intenções firmado pela empresa com o Governo do Paraná 

em 2013, por meio do Programa Paraná Competitivo, que viabilizou a 

realização de investimentos na fábrica de São José dos Pinhais. Após um 

intervalo ocasionado pela pandemia, as Carretas foram retomadas no 1º 

semestre de 2021, em formato semipresencial. Foram mais de 2800 alunos 

beneficiados em 52 localidades, em 9 áreas tecnológicas. 

 

 

 Cidade do Conhecimento 

O Sistema Fiep, em parceria com a Prefeitura de Palmas, ofertou 

gratuitamente aos industriários da região mais de 400 vagas de 

capacitação profissional. O projeto, chamado de Cidade do Conhecimento, 

teve como objetivo incentivar a qualificação profissional dos trabalhadores 

da indústria e melhorar a colocação no mercado de trabalho.  

A parceria promove a inclusão social de forma qualificada, buscando 

desenvolver habilidades sociais e competências profissionais por meio da 

formação profissional e da abordagem de temas transversais relacionados 

à formação cidadã e desenvolvimento, aprimoramento das competências 

socioemocionais, elevando o conhecimento e potencial de 

empregabilidade dos participantes. Foram instaladas no centro da cidade, 

em frente ao Centro Cultural, 10 Unidades Móveis e duas Escolas Móveis do 

Senai no Paraná. 
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 Chamada Agrotech 

A iniciativa tem como objetivo fomentar a transformação digital em todo o 

Estado, sendo comandada pela Fundação Araucária, Governo do Estado do 

Paraná, Senai no Paraná e o Senai Nacional, por meio da Plataforma de 

Inovação. É uma oportunidade para que startups possam oferecer soluções 

na área de inovação para indústrias do agronegócio por meio de projetos 

de transformação tecnológica, em um período de 12 meses, com apoio da 

rede dos Institutos Senai de Tecnologia e Inovação. O valor do recurso 

disponibilizado será de mais de 2 milhões. 

 Chamada Paranaense de Inovação Industrial 

A iniciativa tem como foco soluções de melhoria ou novos produtos e 

aumento da produtividade industrial. Com um aporte financeiro de R$ 3,3 

milhões, é realizada em parceria com a Fiep e Senai Nacional, por meio da 

Plataforma de Inovação. No total foram submetidos 122 projetos, sendo 

que 30 foram aprovados e serão executados até o final de 2022. Entre estes 

projetos 11 são da categoria produtividade, 14 para novos produtos e 5 na 

categoria consórcio.  

 

 

 

 

 

 Programa Brasil Mais 

Iniciativa do Governo Federal e executado pelo Senai, o programa oferece 

às micro, pequenas e médias indústrias soluções para melhorar a gestão, 

inovar processos e reduzir desperdícios, norteado pelos princípios da 

Manufatura Enxuta. O Programa tem a duração de aproximadamente 3 

meses, com uma experiência imersiva e colaborativa com objetivo de obter 

ganhos de produtividade na indústria. Em parceria com o Senai, a Fiep 

promoveu uma oferta exclusiva com custo diferenciado para que as 

indústrias associadas aos sindicatos filiados participassem do programa. Ao 

final de 2021, 498 indústrias finalizaram o Programa com um ganho médio 

de produtividade de 47,3%.  

 

 

 

 

  

https://www.senaipr.org.br/tecnologiaeinovacao/blog/sistema-fiep-lanca-oficialmente-chamada-paranaense-de-inovacao-industrial-1-36128-456890.shtml
https://www.senaipr.org.br/tecnologiaeinovacao/blog/FreeComponent36128content459023.shtml
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 Prêmio CIER de Inovação 

O Senai, junto à Copel 

Distribuição e a 

PHUEL Smart Energy, 

spin-off da Motiva 

Mobilidade S/A, 

conquistou o 3º lugar 

nacional na categoria 

Digitalização do 

Prêmio CIER de 

Inovação, promovido 

pelo Comitê Brasileiro da Comissão de Integração Energética Regional 

(BRACIER), com o projeto de P&D Aneel “Módulo para integração de 

distribuidora de energia elétrica com plataformas de gestão de energia 

pelo lado da demanda na mobilidade elétrica”.  

 

 34º Prêmio de Design do Museu da Casa Brasileira 

Em 2021, o Instituto Senai de Tecnologia em Metalmecânica teve dois 

projetos vencedores em um total de 430 trabalhos inscritos. Os projetos 

vencedores foram o Adam Robo AI 4.0, que levou o 1º lugar e o Grandior 

Aura, o 3º, ambos na categoria Eletroeletrônico. 

 

 

 Habitat Senai de Inovação  

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 espaço conta com 15 empresas, sendo 

6 residentes, 4 conectadas e 5 corporates residentes, entre elas a Klabin, 

Bosch, RAC, Renault e Pride. 

  

https://www.senaipr.org.br/tecnologiaeinovacao/blog/espaco-colaborativo-do-sistema-fiep-facilita-inovacao-para-a-industria-1-36128-456269.shtml
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 HUB de Inteligência Artificial  

O HUB tem expertise para acelerar a adoção das novas tecnologias nas 
indústrias brasileiras, unir startups que queiram provar o conceito das 
ideias e empresas que desejam identificar soluções prontas para adoção, 
além de formar capital humano apto a desenvolver e aplicar a IA na 
indústria. Com esse foco, criou o Programa de Residência em Inteligência 
Artificial, 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.  

O programa, ao longo dos anos, já entregou 68 projetos e está com 26 em 
andamento, formou 29 residentes, com mais 28 em processo de formação, 
e atuou com cerca de 43 empresas parceiras. 

 10 anos de Aceleradora do Sistema Fiep 

Completando, em dezembro de 2021, 10 anos de atuação, foram 
aceleradas 45 startups e mais 13 em processo de aceleração. Nesse período, 
são mais de 350 postos de trabalho gerados, mais de R$ 110 mi de 
faturamento e R$50 mi em captação de recursos, além do recolhimento de 
mais de R$ 5 mi em impostos.6.  

 

 

 
6 Resultados obtidos por meio de pesquisa com 33 startups respondentes 

https://agenciafiep.com.br/2021/10/14/hub-de-ia-do-senai-no-parana-completa-dois-anos-e-ja-entregou-mais-de-60-projetos/
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 Pós Flex 

A pós-graduação flexível substitui a Pós Unique com novos cursos, cargas 

horárias e novidades, como as badges (certificados digitais), possibilita ao 

aluno personalizar seus estudos. Conta com a oferta de 11 especializações 

disponíveis no formato EaD e conta com oito unidades polos distribuídas 

em todo o estado. 

 Programa de Mentoria Acadêmica 2021 

O programa de Mentoria Acadêmica das Faculdades da Indústria, ocorreu 

pela primeira vez em 2021, com 4 alunos dos cursos de engenharia 

acompanhados por mentores de indústrias parceiras em 6 atividades 

diferentes, discutindo temas relacionados a seus cursos, como os ODS, 

imagem pessoal e comportamento no ambiente de trabalho, conhecendo 

o ambiente de produção das empresas, acompanhando o mentor em seu 

trabalho de gestão ou ainda os espaços que o IEL destina à inovação. 

 Projetos Educacionais 

Metodologia das Faculdades da Indústria em que os alunos investigam 

desafios contextualizados em situações-problema, partindo de enfoques 

interdisciplinares que vinculam ideias-chave a diferentes 

encaminhamentos metodológicos inerentes às disciplinas de seus cursos. 

Foram desenvolvidos ao longo do ano letivo de 2021, 61 projetos 

originários de demandas diretas de 38 indústrias e empresas parceiras.  

 Workshop Metodologias Ágeis e Inovação 

Por meio do FabLab das Faculdades da Indústria, estagiários da montadora 

do Grupo Volkswagen estão recebendo orientação por meio de programas 

como design thinking e metodologias ágeis para aprimorar suas 

habilidades e competências para em um curto período, desenvolver 

projetos e apresentar soluções alinhadas às necessidades da indústria.
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 Programa Talento Inovação 

Foi lançado um edital com o programa de Bolsas para Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação, com a inserção de 5 bolsistas nas empresas 

do Grupo Boticário, GEL Engenharia e RAC Engenharia. 

 Programa Inova Talentos 

Parceria do IEL com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

Tecnológico (CNPq), amplia o acesso de estudantes, recém-formados e 

pesquisadores a empresas que buscam profissionais para trabalhar com 

pesquisa, desenvolvimento e inovação na indústria. O programa convida 

empresas e indústrias para apresentarem propostas de projetos 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), promovendo o 

desenvolvimento profissional de bolsistas e a aplicação de seu capital 

intelectual para contribuir com o ecossistema da inovação. Em 2021 

tivemos a inserção de 42 bolsistas. 

 

 

 

 

 

 

 Habitat Corporações 

Fomenta interações que fortalecem as redes de contato, de conhecimento 

e desenvolvimento conjunto de projetos de pesquisa e inovação das 

organizações participantes, por meio de sessões de interação e 

compartilhamento de boas práticas. As interações podem acontecer com 

agentes do ecossistema do Sistema Fiep: startups e scaleups, nas 

modalidades residentes e conectados à Aceleradora do Habitat, com os 

Institutos Senai de Tecnologia e de Inovação, com as áreas de educação, 

bem como outros agentes externos, como outras instituições de ensino, 

corporações parceiras, órgãos públicos e de fomento. 
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PARTICIPAÇÕES E ASSENTOS EM ORGANIZAÇÕES 
EXTERNAS 
102-13  

PARTICIPAÇÕES E ASSENTOS 

ÁREA CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / 
GRUPO DE TRABALHO 

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 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 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 - 
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PARTICIPAÇÕES E ASSENTOS 

ÁREA CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / 
GRUPO DE TRABALHO 

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 - 

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 - 



 

  

128 

PARTICIPAÇÕES E ASSENTOS 

ÁREA CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / 
GRUPO DE TRABALHO 

Brasília Confederação Nacional da Indústria – CNI Rede Colaborativa de Compliance do Sistema 
Indústria - 

Paranaguá Conselho de Autoridade Portuária 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 
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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 Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos - SEMA Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEMA 

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 Planejamento e 
Coordenação Geral 

Grupo de Trabalho sobre projetos estruturantes - 
área de infraestrutura 

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 
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Curitiba Governo do Estado do Paraná Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes 
do Alto Ribeira - COALIAR - 

Curitiba Governo do Estado do Paraná Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes 
do Alto Ribeira - COALIAR - 

Curitiba Governo do Estado do Paraná Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes 
do Alto Ribeira - COALIAR - 

Curitiba Governo do Estado do Paraná Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes 
do Alto Ribeira - COALIAR - 

Curitiba Governo do Estado do Paraná Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes 
do Alto Ribeira - COALIAR - 

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 
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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 
Autônomo Paraná Educação 

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 

Curitiba Governo do Estado do Paraná 
Secretaria de Estado do Trabalho e 
Desenvolvimento Social Grupo de Trabalho Executivo 

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 reúso 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 Desenvolvimento - IPD Conselho de Administração - 
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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 - 

Foz do Iguaçu Fundação Parque Tecnológico de Itaipu Conselho Curador - 

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 
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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 

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 - 
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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  
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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 

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 - 
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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) - 



 

  

137 

PARTICIPAÇÕES E ASSENTOS 

ÁREA 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 Agência 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 
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  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 

 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  
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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 Voluntariado  

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     

CI
N

 Curitiba AMCHAM – Câmara de Comércio Brasil-EUA Câmara de Comércio Brasil-EUA Câmara de Comércio 
Brasília CNI Coalizão Empresarial Brasileira (CEB) Grupo de trabalho 
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PARTICIPAÇÕES E ASSENTOS 

ÁREA CIDADE ENTIDADE SECRETARIA / CONSELHO / COMITÊ CONSELHO / CÂMARA TÉCNICA / COMITÊ / 
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 

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 

Rio de Janeiro Associação de Comércio Exterior - AEB Conselho de Administração - 
Curitiba World Trade Center Curitiba - ASSOCIADO   Grupo de trabalho 
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COMPROMISSOS E PARTICIPAÇÕES VOLUNTÁRIAS DO 
SISTEMA FIEP 
102-12 

PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E INICIATIVAS PACTO GLOBAL ODS EQUIDADE WEPs PRME 

GOVERNANÇA 

Programa de Compliance e Transparência 

Revitalização Programa de Integridade Sistema Fiep 10 16       

Ações de fortalecimento da cultura de integridade 10 9       
Rede Colaborativa de Compliance do Sistema 
Indústria 10 16       

Conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados 10 16       

CAPITAL INTELECTUAL 

Aplicativo Sesi Cultura   4       

Institutos Senai - ISTs e ISIs 7,8,9 8,12       

Jornadas de Aprendizagem   4,8,9,10       

Metodologia Educacional           

Prospectiva Estratégica           

DESEMPENHO 

Sistema Fiep 

Bússola da Transformação Digital 9 9     x 
Método de Apoio à Decisão para Atualização dos 
Itinerários Formativos Senai/DN   4       

Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC)   9       

Painéis com soluções de inteligência de negócios 9       x 
Painel de Indicadores de Mudanças Climáticas de 
Curitiba 7,8,9 13,17     x 



 

  

141 

PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E INICIATIVAS PACTO GLOBAL ODS EQUIDADE WEPs PRME 
Paraná 2040 - Ecossistemas Regionais de Inovação do 
Paraná  9 9       

Planejamento Estratégico Celepar – 2022-2026 9         

Prospectiva, Estudos e Pesquisas 9 4,11       
Rota Estratégica do Papel: da Logística Reversa à 
Economia Circular 7,8,9 8,9,12,13,15       

Sondagem Industrial 2021-2022   8       

Tendências Sistema Fiep 2021 8         

Comunicação 

Campanha Essencial é Viver 1,2,9 3 x x   

Programa de Voluntariado 1,8 1,2,3,16,17       

Revista Indústri@ do Paraná  7,8,9 1,4,5,8,17 x x   

Selo Clima Paraná 7,8,9 8,11,13,17       

Compras 

Projeto Metalmecânica   9       

Renovação Parque Tecnológico Sistema Fiep   9       

Parcerias de Apoio 
Associação dos Usuários de Informática e 
Telecomunicações do Paraná (Sucesu-PR)   4,9       

Embrapii   4,9       

Escola de Artes Digitais Revolution   4,9       

ICLEI - Google   4,9       

Troféu Sesi 2021           

Rede Sustenta Paraná Todos 3,4,5,10,11,12,16 x x   

FIEP 

Participação junto ao Poder Público 
Acompanhamento de leis que impactam o setor 
produtivo 1,2,3,4,6,7,8,9,10 Todos       

APEX 1,4,5,6,9 8,1011,12,17       

Missão Dubai 1,4,5,6,9 8,1011,12,17       
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PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E INICIATIVAS PACTO GLOBAL ODS EQUIDADE WEPs PRME 

Projeto Diálogo Governamental 3,10, Todos       

Diálogo e Representação 

4º Seminário Paranaense de Logística Reversa  5,6,7,8,9 1,6,7,8,9,11,12,13,17       

Ações voltadas ao tema energético 1,10 3,7,8,9,11,15       

Conselho Setorial da Indústria Automotiva           

Nova Ferroeste 1,10 3,7,8,9,11,15       

Programa Soldado Cidadão           
Projeto de fomento à Indústria do Vestuário do 
Paraná  1,2,7,8,9 3,8       

Desenvolvimento Associativo 

Atendimento Sindicatos 3 9       

Boas Práticas Sindicais 1,3 4,8       

Casas da Indústria 3,9 9       

Dia do Empresário do Audiovisual 3,7,8,10 4,8,9       

Novas Diretrizes da Logística Reversa  8 12       

Planejamento Estratégico  3,8 4,8,9,11,17       

Internacionalização 

Ações de Influência na Política Comercial Todos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 x x x 

Ata Carnet           

Capacitações em Comércio Exterior 1,2,7 1,9,10,12 x x x 

Cooperação Internacional Todos Todos x x x 

Declaração de Livre Venda           

Escritório de Baden-Württemberg no Brasil Todos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 x x x 

Inteligência Comercial Todos 1,2,3,5,6,7,8,10,16 x x x 

Missões Internacionais 1,2,3,4,6,7 1,2,3,4,5,6 x x x 

Oportunidades de Negócio 1,2,4,6,7,8,9,10 1,2,6,7,8,10 x x x 
Projetos Realizados           
Programa Indústria Global Todos Todos x x x 
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PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E INICIATIVAS PACTO GLOBAL ODS EQUIDADE WEPs PRME 

Recepção de Delegações Estrangeiras Todos Todos x x x 
Rodadas/Encontros de Negócios 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5 x x x 
SESI 
Educação Básica e Continuada 
Educação Básica Sesi           
Feira de Inovação das Ciências e Engenharias - 
FICIÊNCIAS   4,9,10       

Maratona Nasa   4,8,9       
Microsoft Showcase School   4       
Mostra Inova   4,8       
Oficinas de Aprendizagem    4       
Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR)   4,8,9       
Sesi Conecta – Podcast   4       
Segurança e Saúde 
Campanha de Vacinação    3       
Cartão Sesi Viva+ 1 3       
Circuito Saúde    3       
Cuide-se + Prevenção do Câncer 1,2 3 x x   
Odontologia do Sesi   3       
Portal Vacinas   3       
Programa de Qualidade do Atendimento de 
Segurança e Saúde Todos 3       

Segurança e Saúde do Trabalhador   3       
Sesi S+   3       
Teste Covid + Gripe    3       
Cultura 
Circuito Muchas Minas Todos 3,4 x x   
Exposição Virtual Arte do Ofício Todos 4,11 x x   
Núcleos Criativos Todos 3,4,5,10,11,12,16 x x x 
Projetos em Leis de Incentivo à Cultura Todos 3,4,5,10,11,12,16 x x   
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PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E INICIATIVAS PACTO GLOBAL ODS EQUIDADE WEPs PRME 

Cooperação Social 
Centro de Inovação Sesi no Paraná (CIS)           
Congresso Sesi ODS Todos Todos x x x 
Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial 
(CPCE) Todos Todos x x x 

Educação 4.0 1,2,5,6 1,4,8,10,17 x x   

Hub de Universidades Corporativas Todos 4,11,17 x x x 

HUB ODS Paraná Todos Todos x x   
Plataforma Empoderamento das Mulheres - Trabalho 
e Valorização   4,5 x x   

Portal Longevidade e Produtividade  1,2,6,9 3,4,5,8,12 x x   
Portal ODS   Todos x x   
Prêmio Sesi Indústria Parceira da Educação  Todos 4 x x x 
Prêmio Sesi ODS Todos Todos x x x 
Prêmio Sesi Peça por Peça Todos 4 x x x 
Preparação para o Mundo do Trabalho 1,2,5,6 1,4,8,10,17 x x   
Programa Agenda 2030 Todos Todos x x x 
Programa de Inclusão de Jovens Negras e Negros no 
Mercado de Trabalho Todos 4,5,8,10,16,17 x x   

Programa de Integridade e Compliance Todos 16,17 x x   
Programa de Segurança Viária 7,8,9,10 8,9,10,11,17       
Programa Educação para a Ciência 7,8,91 Todos x x   
Programa Educação para Saúde           
Programa o Futuro Profissional do Jovem   1,2,5,6 1,4,5,8,10,16,17 x x   
Programa ViraVida PR 1,2,5,6 1,4,8,10,17 x x   
Projetos Sociais e Parcerias 1,2,5 1,3,4,5 x x   
SENAI 
Educação Profissional e Tecnológica 
Carretas do Conhecimento   4,5 x     
Cidade do Conhecimento   4       
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PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E INICIATIVAS PACTO GLOBAL ODS EQUIDADE WEPs PRME 

Grand Prix Nacional de Inovação   4,8,9,17  x     
Inova Paraná 2021   4,8       
World Skills 8,9 4,8,9,17        
Tecnologia e Inovação 

10 anos de Aceleradora do Sistema Fiep    9       

34º Prêmio de Design do Museu da Casa Brasileira   4,11       

Chamada Agrotech   2,9       

Chamada Paranaense de Inovação Industrial   9       

Habitat Senai de Inovação 7,8,9 8,9,12       

HUB de Inteligência Artificial   9       

Prêmio CIER de Inovação   9       

Programa Brasil Mais   9       
IEL 
Educação Executiva e Superior 
Pós Flex           
Programa de Mentoria Acadêmica 2021   4     x 
Projetos Educacionais   4     x 
Workshop Metodologias Ágeis e Inovação           
Tecnologia, Inovação e Talentos 
Habitat Corporações            
Programa Inova Talentos   4,8 x     
Programa Talento Inovação   4,8,9       
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ÍNDICE GRI 
INDICADOR GRI PÁGINA PACTO GLOBAL ODS 
PERFIL ORGANIZACIONAL 
102-1 Nome da Organização 11     

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços 11, 19, 33 1 a 10   

102-3 Localização da sede da organização 13     

102-4 Local de operações 13     

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica 11 1 a 10   

102-6 Mercados atendidos 15     

102-7 Porte da organização 15     

102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores 39 4,5,6 8 

102-9 Cadeia de fornecedores 75     

102-10 Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de fornecedores 75 7,8,9   

102-11 Princípio ou abordagem da precaução 27, 32 7   

102-12 Iniciativas externas 17,140 1 a 10   

102-13 Participação em associações  126 1 a 10   

ESTRATÉGIA 
102-14 Declaração do mais alto executivo 5     

102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades 27, 30, 31     

ÉTICA E INTEGRIDADE 
102-16 Valores, princípios, normas e códigos de comportamento 15 1 a 10 16 

102-17 Mecanismos para orientações e preocupações referentes a ética 27   16 

GOVERNANÇA 
102-18 Estrutura de governança 24 1 a 10   

102-19 Delegação de autoridade 24     

102-20 Responsabilidade de cargos e funções de nível executivo por tópicos econômicos, 
ambientais e sociais 24   16 

102-21 Consulta a stakeholders sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais  9   5,16 

102-22 Composição do mais alto órgão de governança e dos seus comitês 24     

102-23 Presidente do mais alto órgão de governança 24     
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INDICADOR GRI PÁGINA PACTO GLOBAL ODS 
102-24 Seleção e nomeação para o mais alto órgão de governança 24     

102-25 Conflitos de interesse 24   4 

102-26 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na definição de propósito, 
valores e estratégia 

24     

102-27 Conhecimento coletivo do mais alto órgão de governança 24     

102-30 Eficácia dos processos de gestão de risco 24, 30, 31, 32     

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS 
102-40 Lista de grupos de stakeholders 36   17 

102-41 Acordos de negociação coletiva 45 1,2,4,5,6 8 

102-42 Identificação e seleção de stakeholders 36     

102-43 Abordagem para engajamento de stakeholders 9     

102-44 Principais preocupações e tópicos levantados  9     

PRÁTICA DE RELATO 
102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas  55, 57     

102-46 Definição do conteúdo do relatório e dos Limites de tópicos  9     

102-47 Lista de tópicos materiais  9     

102-48 Reformulações de informações 59     

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 4     

102-56 Verificação externa  8     

TÓPICOS MATERIAIS 
FORMA DE GESTÃO 

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.  
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INDICADOR GRI PÁGINA PACTO GLOBAL ODS 

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.  

    

DESEMPENHO ECONÔMICO 
201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído  55, 57   2,5,7,8,9 

201-2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades decorrentes de mudanças 
climáticas  31 7,8,9 13 

201-3 Obrigações do plano de benefício definido e outros planos de aposentadoria  45 1,2,3,6   

201-4 Apoio financeiro 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 financeira 
governamental no decorrer do 
período coberto por este relatório. 
Eventualmente são firmados 
termos de convênios entre órgãos 
públicos nas esferas municipais e 
estaduais, porém tais contratos são 
instrumentos de formalização de 
prestação de serviços finalísticos 
não se configurando como repasse 
ou ajuda financeira. 

    

PRESENÇA NO MERCADO 

202-1 Proporção entre o salário mais baixo e o salário-mínimo local, com discriminação por 
gênero  45 2,6 1,5,8,10 

202-2 Proporção de membros da diretoria contratados na comunidade local 24 1,2,3,6 8 

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS 

203-1 Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços 
16, 19, 36, 38, 66, 79, 85, 88, 96, 99, 

104, 107, 114, 117, 122, 124 1 a 10 1 a 17 

203-2 Impactos econômicos indiretos significativos 
16, 19, 36, 38, 66, 79, 85, 88, 96, 99, 

104, 107, 114, 117, 122, 124 1 a 10 1 a 17 
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INDICADOR GRI PÁGINA PACTO GLOBAL ODS 
PRÁTICAS DE COMPRA 
204-1 Proporção de gastos com fornecedores locais 16, 75   12 

COMBATE À CORRUPÇÃO 
205-1 Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção  31 10 16 

205-2 Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção 27 1,2,4,6,10 4,16 

205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas 

Não houve caso confirmado 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 

PADRÕES AMBIENTAIS 
MATERIAIS 
301-1 Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume 59 7,8,9 8,12 

ENERGIA 
302-1 Consumo de energia dentro da organização 59 7,8,9 7,8,12,13 

302-3 Intensidade energética 59 7,8,9 7,8,12,13 

302-4 Redução do consumo de energia 59 7,8,9 7,8,12,13 

302-5 Reduções nos requisitos energéticos de produtos e serviços 59 7,8,9 7,8,12,13 

ÁGUA E EFLUENTES   

303-1 Interações com a água como um recurso compartilhado 59 7,8,9 6,7 

EMISSÕES 
305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE) 59 7,8,9 3,13,14,15 

305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da 
aquisição de energia 59 7,8,9 3,13,14,15 

305-3 Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE) 59 7,8,9 3,13,14,15 

305-4 Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 59 7,8,9 13,14,15 

305-5 Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 59 7,8,9 13,14,15 

CONFORMIDADE AMBIENTAL 

307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais 
Não há registros de não 
conformidades com leis e 
regulamentos. 

7,8,9 16 

PADRÕES SOCIAIS 
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INDICADOR GRI PÁGINA PACTO GLOBAL ODS 
EMPREGO 
401-1 Novas contratações e rotatividade de empregados  39 6 5,8 

401-2 Benefícios oferecidos a empregados em tempo integral que não são oferecidos a 
empregados temporários ou de período parcial 

 45 1,2,3,6 8 

401-3 Licença maternidade/paternidade 39  2,3,6 5,8 

RELAÇÕES DE TRABALHO 

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, prezando pela gestão 
de mudanças aplicáveis em prazos 
razoáveis. 

1,2,3,4,5,6 8 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho 49 1,2,3,6 3,8 

403-2 Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e investigação de incidentes 49 1,2,3,6 3,8 

403-3 Serviços de saúde do trabalho 49 1,2,3,6 3,8 

403-4 Participação dos trabalhadores, consulta e comunicação aos trabalhadores referentes a 
saúde e segurança do trabalho 49 1,2,3,6,9 3,8 

CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO 
404-1 Média de horas de capacitação por ano, por empregado  51 6 4,5,8 

404-2 Programas para o aperfeiçoamento de competências dos empregados e de assistência 
para transição de carreira 51   4,5,8 

404-3 Percentual de empregados que recebem avaliações regulares de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira 51  6 5,8 

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
405-1 Diversidade em órgãos de governança e empregados 24 6 5,8 

405-2 Proporção entre o salário-base e a remuneração recebidos pelas mulheres e aqueles 
recebidos pelos homens  45 6 5,8,10 

NÃO DISCRIMINAÇÃO       

406-1 Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas 

Não foram identificados casos de 
discriminação considerando o 
período do relato e dados do Canal 
de Ética. 

1,2,4,5,6 5,8,16 
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INDICADOR GRI PÁGINA PACTO GLOBAL ODS 
TRABALHO INFANTIL       

408-1 Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho infantil 

Não foram identificadas operações 
e fornecedores considerando risco 
significativo para a ocorrência de 
trabalho infantil. 

5 8,16 

TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO 

409-1 Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho forçado ou 
análogo ao escravo 

Não foram identificadas operações 
e fornecedores considerando risco 
significativo para a ocorrência de 
trabalho forçado e/ou análogo ao 
escravo 

4,5 8 

AVALIAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 
412-2 Capacitação de empregados em políticas ou procedimentos de direitos humanos  51 1,2,4,5   

COMUNIDADES LOCAIS 

413-1 Operações com engajamento, avaliações de impacto e programas de 
desenvolvimento voltados à comunidade local 

16, 19, 36, 38, 66, 79, 85, 88, 96, 99, 
104, 107, 114, 117, 122, 124 1   

AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES 

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 

1   



 

  

152 

INDICADOR GRI PÁGINA PACTO GLOBAL ODS 
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. 

INDICADORES ADICIONAIS DO SISTEMA FIEP 
RI - 1 Recrutamento e Seleção 41      

RI - 2 Gestão da Tecnologia da Informação  77     

RI - 3 Gestão Patrimonial e de Infraestrutura  57     
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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 

Carlos Valter Martins Pedro 

Diretora Regional do Senai/PR (Interina ref. 2021) 

Daniele Andreatta Creplive Vieira 

Diretora Regional do Senai/PR 

Superintendente do Sesi e IEL/PR 

Fabiane Franciscone 

Apoio às Informações 
Gerência Executiva de Educação 
Gerência Executiva de Segurança e Saúde 
Gerência Executiva de Tecnologia e Inovação 
Gerência Executiva de Operações 
Gerência Executiva Observatório 
Gerência Executiva de Apoio à Gestão 
Gerência Executiva de Marketing 
Gerência Executiva Comercial 
Gerência Executiva de Relações Institucionais 
Gerência Executiva Jurídico, Riscos e Compliance 

Gerência Executiva de Suporte e Desenvolvimento Organizacional 
Gerência Executiva de Apoio e Serviços Administrativos 
 

Coordenação Técnica, Projeto Gráfico e Diagramação 
Gerência Executiva de Apoio à Gestão 

Apoio Técnico 

Consultoria Sesi em Gestão da Sustentabilidade - Relatório GRI 
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