
ENTREVISTA
Governo do Paraná: o 
que pensa e o que faz 
para a indústria

JUL-SET 2021 | ANO VIII | #29

INDÚSTRI@
D O  PA R A N Á

Tecnologia garante que o Paraná seja 
líder na produção de frango no Brasil, 
responda por 37% da exportação e gere 
69 mil empregos diretos 

SETOR 
AVÍCOLA

MAIS PRODUTIVIDADE 
E LUCRO PARA A  
INDÚSTRIA
Programa Brasil Mais, do Senai, promove 
aumento de pelo menos 20% na linha 
de produção



PEL A INDÚSTRIA
EM TODO O PAR ANÁ

O Sistema Fiep reúne expertises de quatro instituições 
voltadas para desenvolver as indústrias do Paraná, 
independentemente do tamanho.

Fiep - Defende o setor, fortalece e amplia negócios.  
Senai - Capacita os pro� ssionais da indústria desde 
a educação básica até o ensino superior, e promove 
a tecnologia e a inovação em todas as indústrias do Paraná.
IEL - Desenvolve a cultura da inovação na indústria  e oferta 
a educação executiva para formar gestores industriais.
Sesi - Melhora a produtividade com serviços  de segurança 
e saúde. Oferece ensino fundamental e médio.

É assim que incentivamos o desenvolvimento 
da indústria do Paraná.

Walysson Gustavo Cruz Barros 
Colaborador da Insight Energy,
em Londrina

Saiba mais: 
sistema� ep.org.br/campanha
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Por uma comunicação
mais eficiente

Boa leitura!

Carlos Valter Martins Pedro
Presidente do Sistema Fiep

Desde o início da gestão da atual diretoria do Sistema Fiep, temos reforçado o com-
promisso de promover ações que gerem valor para o setor industrial do Paraná. Essa 
diretriz tem sido seguida por todas as áreas da Fiep, Sesi, Senai e IEL, que cada vez 
mais direcionam seus esforços para oferecer serviços e soluções que atendam às 
reais necessidades e, efetivamente, façam diferença para as indústrias.

Mas, para que as empresas conheçam tudo o que nossas instituições têm a oferecer 
e como podemos contribuir para sua competitividade, é necessária uma comuni-
cação eficiente. Com esse objetivo, colocamos como uma de nossas prioridades a 
reformulação das estratégias de comunicação do Sistema Fiep.

É dentro desse processo que apresentamos a Indústri@ do Paraná. Mais do que uma 
revista repaginada e com nova proposta editorial, é o primeiro passo de uma ampla 
reestruturação em nossos canais próprios de divulgação. Buscando uma interação 
cada vez maior nos meios digitais, queremos levar às indústrias informações rele-
vantes e de qualidade. Esperamos, assim, que nossa comunicação também possa 
fazer diferença para o desenvolvimento do setor industrial paranaense.
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Segundo dados da Ebit/Nielsen 
– maior plataforma de opinião do 
Brasil –, o comércio online cres-
ceu acentuadamente desde março 
do ano passado. Em 2020, o 
aumento em relação ao ano ante-
rior foi de 41%. No mesmo perí-
odo, o marketplace teve alta de 
52% e movimentou R$ 72 bilhões.

A compra de produtos no meio vir-
tual já estava em crescimento nos 
últimos anos Brasil, mas a crise sani-
tária e a mudança rápida no com-
portamento dos consumidores ace-
leraram essa tendência “A pandemia 
apressou um processo de transforma-
ção digital no Brasil que levaria de três 
a quatro anos para acontecer”, avalia 
o pesquisador do Observatório do 
Sistema Federação das Indústrias 
do Paraná (Sistema Fiep), Ramiro 
Fernandes Pissetti. “A mudança de 
hábito não é passageira, veio para fi car. 
E as empresas que não estiverem no 
meio digital para ‘fisgar’ estes con-
sumidores vão fi car para trás”, avisa. 

Para conhecer acesse 
lookmoda.com.br

LookModa 
está on

Para Bianca Becker, consultora de 
marketing digital do Sebrae-PR, o 
marketplace favorece a entrada dos 
pequenos negócios no meio digi-
tal. Ela justifi ca que para o micro 
e pequeno empresário manter um 
e-commerce próprio seria muito 
oneroso e poderia se tornar uma 
grande dor de cabeça. “O único tra-
balho que o empresário tem é enviar 
o produto no prazo. O restante é res-
ponsabilidade da rede contratada. É 
uma mão na roda para quem come-
çar a vender na internet”, garante.

Para apoiar as indústrias do Paraná, 
o Sistema Fiep estruturou um pro-
jeto-piloto de marketplace (um 
grande portal de vendas online de 
uso compartilhado), o LookModa, 
voltado às indústrias do vestuário, 
setor majoritariamente composto 
por micro e pequenas, e o terceiro 
em geração de empregos. A inten-
ção é estender a iniciativa para 
outros setores, sempre conside-
rando a relevância do segmento. 
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Produção de frango muda 
o perfil do interior do Paraná
_por Elvira Fantin

Uma grande cadeia
produtiva foi formada
nos últimos 40 anos

para sustentar a avicultura de
corte. A atividade viabilizou
a pequena propriedade,
gerou empregos, impulsionou
a indústria e dinamizou as
exportações paranaenses

O Paraná é líder nacional na produção de 
frango. Com quase 20 mil granjas que produ-
zem 150 milhões de aves por mês e com 37 
abatedouros, o estado responde por 37% das 
exportações nacionais. O Brasil, embora seja 
o segundo maior produtor mundial, fi cando 
atrás dos Estados Unidos, é o primeiro expor-
tador. A produção tem como principais desti-
nos China, Arábia Saudita e Japão. 

Leia esta matéria online
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A atividade é grande empre-
gadora de mão de obra no 
Paraná. São 69 mil empregos 
diretos e mais de 700 mil indi-
retos. Se forem considerados 
todos os elos da cadeia produ-
tiva, estima-se que 1,2 milhão 
de paranaenses trabalhem em 
alguma atividade relacionada 
à produção de frango, o que 
representa praticamente 10% 
da população paranaense.

Esses números tão signifi-
cativos foram construídos 
nos últimos 40 anos, quando 
a atividade começou a se 
desenvolver, registrando um 
crescimento muito rápido e 
mudando totalmente o perfi l 
do interior do estado. “A avi-
cultura paranaense é muito 
jovem. Antes dos anos 70, 
nada disso existia”, conta 
Irineo da Costa Rodrigues, 
presidente do Sindicato das 

Indústrias de Produtos Aví-
colas do Estado do Paraná - 
Sindiavipar. Segundo ele, foi a 
forma de viabilizar a pequena 
propriedade, que não se sus-
tenta com a produção de grãos. 
“A produção de frangos é muito 
dinâmica, de ciclo curto. Um lote 
de frango se forma em 45 dias.  
Por isso, gera receita rapida-
mente”, explica  Rodrigues, que 
é também presidente da LAR 
Cooperativa Agroindustrial, 
uma das principais produto-
ras de frango do Paraná, com 
sede em Medianeira, no Oeste 
do estado. 
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Nã o existe vantagem 
nem possibilidade de 
usar hormô nios em 
criaç ã o de frango de 
corte, o que existe é  
gené tica e manejo. É  o 
cruzamento industrial, 
aliado à  nutriç ã o de 
qualidade e controle 
rigoroso da sanidade 

MÃO DE OBRA 
DISPONÍVEL E 
FARTURA DE GRÃOS

Segundo Rodrigues, o Paraná 
ganhou destaque em pouco 
tempo porque reúne as carac-
terísticas ideais para a avicul-
tura: mão de obra disponível e 
fartura de grãos, indispensáveis 
na alimentação das aves. Santa 
Catarina foi o primeiro colo-
cado até os anos 2000. A partir 
daí, com a entrada forte das co-
operativas e das integradoras, 
o Paraná superou o estado vizi-
nho e lidera desde então. →

As granjas seguem um 
rigoroso controle  para 
garantir a sanidade dos animais

INÁCIO KROETZ 
MÉDICO VETERINÁRIO E 

DIRETOR EXECUTIVO DO 
SINDIAVIPAR

“

”
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elétrica. “A energia não pode 
faltar e precisa ter estabilidade. 
Sem isso, o controle de tempe-
ratura nos aviários fica compro-
metido e as aves, que são muito 
sensíveis, podem morrer de frio 
ou de calor”, alerta Rodrigues.

A cadeia produtiva do frango 
não se limita à criação e ao 
abate. Envolve muitas outras 
atividades, entre elas a produ-
ção de grãos para alimentar 
as aves, fabricação de ração, 
produção de medicamentos 
veterinários, construção e 
manutenção de galpões clima-
tizados e o transporte. Para o 
setor industrial, a avicultura 
é muito relevante. Criação e 
industrialização são dois elos 
dessa cadeia totalmente liga-
dos porque o modelo de avi-
cultura implantado no Paraná 
é o da integração.

O presidente do Sindiavipar 
acredita que o Brasi l , em 
pouco tempo, vai ultrapassar 
os Estados Unidos. “Já passa-
mos em soja e vamos passar no 
frango. Além das condições de 
sanidade que nos diferenciam, 
temos clima adequado, áreas 
disponíveis para expandir a pro-
dução de grãos e mão de obra 
farta, condições que os EUA 
não têm”.

“Imagine se não tivéssemos 
essa carga tributária tão ele-
vada e se as condições de logís-
tica fossem mais favoráveis”, 
continua. Rodrigues comenta 
que as estradas no interior 
do Paraná são ruins e que o 
transporte rodoviário é caro. 
“Deveríamos estar usando fer-
rovias, como nos Estados Unidos 
e na Europa”. Outro problema 
é o fornecimento de energia 

O Paraná tem quase 20 mil granjas 
de criação de frango de corte

Os abatedouros fornecem os 
pintainhos de um dia para os 
integrados, um conjunto de 
pequenas propriedades rurais 
que ficam próximas às indús-
trias. Os integrados mantêm 
granjas climatizadas, onde 
os pintainhos são alimenta-
dos, crescem e engordam, 

O setor industrial 
paranaense mantém 
37 abatedouros 
de frangos
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suas próprias fábricas de ração como forma de garan-
tir o padrão do alimento fornecido às aves.

“A sanidade é o grande diferencial da avicultura brasileira. 
É um patrimônio nacional e precisa ser preservado”, res-
salta Kroetz, que já foi secretário nacional de Defesa 
Agropecuária do Ministério da Agricultura e diretor 
presidente da Adapar (Agência de Defesa Agropecu-
ária do Paraná). Ele informa que o Brasil nunca teve 
casos de influenza aviária, doença registrada nos Esta-
dos Unidos, México e Ásia, Europa, entre outros. →

transformando-se em frangos de corte que são trans-
portados para o abatedouro da empresa que forne-
ceu os pintainhos, a ração e a assistência técnica.

GENÉTICA, NUTRIÇÃO E SANIDADE

O médico  veterinário Inácio Kroetz, diretor execu-
tivo do Sindiavipar, destaca que o sucesso da avicul-
tura de corte do Paraná se deve a um tripé: genética, 
nutrição e sanidade. As aves matrizes, que põem os 
ovos férteis que geram os pintainhos, são resultado 
de seleção genética, com o cruzamento dos melho-
res exemplares das mais promissoras linhagens. O 
veterinário desmistifica a crença popular de que 
o frango de corte recebe hormônio para crescer, 
engordar e fornecer cortes nobres. “Não existe van-
tagem nem possibilidade de usar hormônios em criação 
de frango de corte, o que existe é genética e manejo. É 
o cruzamento industrial, aliado à nutrição de qualidade 
e controle rigoroso da sanidade”, afirma.

A nutrição é fundamental. Para crescer e dar o resul-
tado esperado em termos de volume e qualidade de 
carne, as aves são alimentadas com ração de altís-
sima qualidade. É comum os abatedouros manterem 
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Além das condições de sanidade 
que nos diferenciam, temos clima 
adequado, áreas disponíveis 
para expandir a produção 
de grãos e mão de obra farta, 
condições que os EUA não têm

IRINEO DA COSTA RODRIGUES 
PRESIDENTE DO SINDIAVIPAR
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AVICULTURA 
DO PARANÁ 

EM NÚMEROS

LÍDER 
NACIONAL

NA PRODUÇÃO DE FRANGOS

19.969
GRANJAS

37ABATEDOUROS

PRODUÇÃO DE                 

150 MILHÕES
DE FRANGOS POR MÊS 

RESPONSÁVEL POR

37% DAS 
EXPORTAÇÕES

NACIONAIS

1,2 MILHÃO
DE PESSOAS

ENVOLVIDAS EM TODA A 
CADEIA PRODUTIVA 

EMPRESA FAMILIAR COM 
PLANOS DE EXPANSÃO

A Avenorte – Avícola Cianorte Ltda, que 
detém a marca Guibon Foods, é um exemplo 
típico da avicultura paranaense. Indústria 
familiar, fundada em 1997 pelos irmãos e 
primos das famílias Guimarães, Bongiorno 
e Nascimento, iniciou suas atividades em 
1998. Segue o sistema de integração, man-
tendo parceria com mais de 400 aviários, que 
ficam em um raio abaixo de 30 quilômetros 
do abatedouro.

Abate cinco milhões de frangos por mês, que 
rendem aproximadamente 15 mil toneladas 
de carne – 70% ficam no mercado nacional e 
30% vão para Ásia, Europa e Oriente Médio. 
O faturamento de 2020 foi cerca de R$ 1 
bilhã o e o grupo manté m aproximadamente 
3200 empregos diretos e, somado aos inte-
grados, sã o milhares de pessoas envolvidas 
na atividade.

A Avenorte começou pequena e foi crescendo 
aos poucos. “Começamos há 22 anos. Em 2010, 
inauguramos uma nova planta e demos início 
ao segundo turno. Em 2020 iniciamos o sexto 
dia de abate e a intenção era, em 2021, dobrar 
a capacidade de abate”, conta o diretor Hugo 
Leonardo Bongiorno. 

Os planos de expansão foram postergados 
em função da pandemia. “Temos espaço para 
crescer, nossa planta de abate está pratica-
mente saturada e estamos localizados numa 
região privilegiada, com fartura de grãos, 
mão de obra, água e energia”, observa. Para 
o empresário, além de resolver o problema 
da Covid, com a disponibilização de vacina 
para a população, há outras questões que o 
Brasil precisa equacionar, principalmente em 
relação à instabilidade financeira. •
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Sindicatos têm novas diretorias 

Brasil Mais está com inscrições abertas 
com vantagens para sindicatos 

São inúmeros os motivos para aderir ao Brasil 
Mais, programa do governo federal em parceria 
com o Senai. Para as indústrias, o grande benefí-
cio é em produtividade; para os sindicatos, é ainda 
uma oportunidade para atrair novos associados. O 
valor de mercado da consultoria em manufatura 
enxuta de 64 horas é de R$ 12 mil. Por meio do 
Brasil Mais, o custo é subsidiado em mais de 92% 

Alguns sindicatos elegeram novas diretorias neste período. Confi ra:

Sindimate-PR 
Sindicato da Indústria do Mate no Estado do Paraná

Daniele de Lima 2021 - 2024

Como uma forma de contribuir com o município 
e a sociedade, o Sindimadeira e o Sindimetal de 
Ponta Grossa mobilizaram indústrias para ajudar 
na abertura de mais de 20 vagas em hospitais da 
cidade para o atendimento a pacientes de covid-19. 
“Em parceria com outras entidades, nos compro-
metemos a auxiliar com a compra de conjuntos de 
respiradores; em contrapartida, a gestão municipal 
e a Secretaria de Saúde do Estado disponibilizarão 
a estrutura para que novos leitos possam ser aber-
tos”, explica Álvaro Luiz Scheff er, presidente dos 
dois sindicatos.  De março a maio, 22 conjuntos com 
respiradores e monitores foram doados à Prefeitura 
de Ponta Grossa. Dos kits entregues, dois foram 
adquiridos pelo Sindimadeira e pelo Sindimetal. 
Também participam da ação o Conselho de Desen-
volvimento Econômico de Ponta Grossa (CDEPG), 
a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de 
Ponta Grossa (ACIPG), além da própria Prefeitura 
de Ponta Grossa e de diversas indústrias da região.

para as indústrias do Paraná, associadas aos sin-
dicatos fi liados ao Sistema Fiep, totalizando um 
investimento em R$ 950, que pode ser parcelado 
em duas vezes –uma na assinatura do termo de 
adesão e outra no fi nal do programa.    

Para saber mais, veja a matéria na página 26 
desta edição. 

Sindicato Presidente Gestão

Sindimetal Maringá 
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Maringá

José Carlos Beckheuser 2021 - 2024

Sinqfar-PR
Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado do Paraná 

Marcelo Melek 2021 - 2025

Sindiwest Oeste
Sindicato das Indústrias do Vestuário do Oeste do Paraná

Alexandre Reis 2021 - 2023

Sindicatos de 
Ponta Grossa 
contribuem para a 
abertura de novos 
leitos na região 

*Informações recebidas até o fechamento desta edição
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Governo do Paraná: o que 
faz para a indústria

_por Rodrigo Lopes 

A indústria tem liderado a retomada da geração 
de empregos no Paraná, em mais uma prova da 
importância do setor, que responde por 24,5% do 
PIB do estado. Quais ações o governo tem adotado 
para melhorar o ambiente de negócios e desenvol-
ver ainda mais a indústria paranaense?

Temos que refl etir segurança para os investidores. 
Por isso nossos projetos de melhoria da estrutura 

do estado nunca pararam. Um exemplo disso: em 
dois dias, três empresas anunciaram investimen-
tos de quase R$ 3 bilhões no Paraná. São R$ 2,6 
bilhões da Klabin para a instalação de uma máquina 
de papel cartão; R$ 292 milhões da BRF para moder-
nizar seis plantas agroindustriais; e R$ 55 milhões da 
Gerdau para retomar a produção de aço em Arau-
cária. E estes são apenas alguns dos investimentos, 
que geram muitos empregos e trazem mais renda 
para a nossa gente. A produção industrial parana-
ense teve crescimento de 9% no primeiro trimes-
tre deste ano, na comparação com os primeiros 
três meses de 2020, o dobro da média nacional. 
Mesmo com o impacto da pandemia em diver-
sos setores, a indústria do Paraná continua forte.

Em entrevista exclusiva, Ratinho 
Jr., governador do Paraná, 
fala sobre as iniciativas que 

visam aumentar a competitividade 
do setor produtivo paranaense 
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Nos últimos anos, o estado implantou programas de 
incentivos fi scais para atrair novos investimentos. 
Como incrementar ainda mais esses programas, 
garantindo às indústrias igualdade de condições 
na concorrência com empresas de outros estados?

O programa paranaense foi criado para reinserir o 
Paraná na agenda dos investimentos locais, nacionais 
e internacionais, contemplando uma série de medidas, 
como a dilação de prazos para recolhimento do ICMS, 
incentivos para melhoria da infraestrutura, desburo-
cratização e de capacitação profi ssional. Só em 2020 
foram atraídos 164 empreendimentos, o que refl etiu 
diretamente na geração de empregos. Além disso, 
estamos buscando desburocratizar cada vez mais os 
processos para facilitar a vida do empresário. Este é o 
lema do Descomplica Paraná, que além disso, reduz 
prazos, aumenta a segurança jurídica e moderniza o 
registro empresarial. Nossa Junta Comercial está com 
a missão de agilizar trâmites, desburocratizar e pos-
sibilitar a transparência e rapidez dos processos de 
forma 100% digital. E já estamos colhendo resultados 
deste trabalho. O saldo de empresas constituídas no 
Paraná no primeiro quadrimestre deste ano foi 20,05% 
superior ao mesmo período de 2020. Os números 
levam em conta as aberturas e baixas ocorridas entre 
janeiro e abril. Considerando apenas as empresas 
abertas, o percentual comparativo sobe para 27,46%.

Atualmente discute-se o novo modelo de 
pedágios do Paraná, com a previsão de R$ 42 
bilhões de investimentos. Tendo como base o 
sucesso da licitação dos aeroportos, qual é a 
projeção do governo para o processo de conces-
são das rodovias?

O  Governo do Paraná trabalha em busca da 
menor tarifa, com garantia da execução das 
obras necessárias para o crescimento do Paraná 
pelas próximas décadas, e um processo com-
pletamente transparente, com leilão dos lotes 
realizado na Bolsa de Valores. Nossa expecta-
tiva é que os editais alcancem esse equilíbrio. 
O Ministério da Infraestrutura e suas autar-
quias, o DNIT e a ANTT, estão avaliando todas 
as sugestões da sociedade paranaense, e o pró-
ximo passo é a análise dos editais pelo Tribunal 
de Contas da União. Vencida essa etapa, serão 
publicados os editais e leiloados os lotes. Além 
dos R$ 42 bilhões em obras, já nos primeiros anos 
dos contratos, estão previstos outros R$ 34 bi 
para conservação das rodovias e contratação 
de serviços para atendimento aos usuários. →
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O Porto de Paranaguá se destaca por seus 
ganhos de eficiência nos últimos anos e a 
manutenção da operação do porto na pandemia 
foi fundamental para o escoamento das expor-
tações. Quais são os planos para ampliar sua 
capacidade? 

Nos próximos meses, devemos entregar o projeto 
básico da remodelação do Corredor de Exportação 
do Porto de Paranaguá. O objetivo é dar mais agili-
dade no escoamento dos granéis, com novo píer em 
T, quatro berços exclusivos e oito linhas de embar-
que, com capacidade para quatro mil toneladas por 
hora, cada. O novo moegão leste é outro projeto 
fundamental. Ele prevê uma moega exclusiva para 
descarga ferroviária, capaz de receber 180 vagões 
simultâneos em três linhas independentes. Um 
ponto fundamental é definitivamente a dragagem, 
de manutenção e aprofundamento. Hoje está em 
andamento o programa de dragagem de manutenção 
continuada, que começou em 2019 e vai até 2023. 
O investimento nos cinco anos de obra somam R$ 
403,3 milhões. Para o futuro, é fundamental rea-
lizar a dragagem de aprofundamento no canal de 
acesso. Hoje, os navios operam com profundidade 
de 12,5 metros para entrar no Porto de Paranaguá 
e 8,5 no Porto de Antonina. O objetivo é alcançar 
15,5 e 12,5 metros, respectivamente. Temos condi-
ções de chegar no calado de 15,5 metros, mas com  

investimentos estimados de aproximadamente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 5 bilhões. Por isso, estamos discutindo a con-
cessão do canal de acesso para a iniciativa pri-
vada – sem aumento de custos ao setor produtivo.  
 
E como está o andamento do projeto da nova 
Ferroeste, importante para melhorar o fluxo 
de produtos até Paranaguá?

A expectativa é que os estudos de viabilidade sejam 
finalizados em setembro e os estudos de impacto 
ambiental em novembro. Com isso, a ideia é colo-
car a ferrovia em leilão na Bolsa de Valores do Brasil 
logo na sequência. O consórcio que vencer a con-
corrência será também responsável pelas obras. O 
investimento estimado é de R$ 20 bilhões. O pro-
jeto busca implementar o segundo maior corredor 
de transporte de grãos e contêineres do país, unindo 
dois dos principais polos exportadores do agrone-
gócio brasileiro. Apenas a malha paulista teria capa-
cidade maior. Pelo planejamento, será construída 
uma estrada de ferro entre Maracaju, maior produtor 
de grãos do Mato Grosso do Sul, até Cascavel, no 
Oeste Paranaense. De lá, o trem segue pelo atual 
traçado da Ferroeste com destino a Guarapuava – os 
246 quilômetros de ferrovias atuais serão moder-
nizados –, até se ligar a uma nova ferrovia que vai 
da região Central do Estado ao Porto de Parana-
guá, cortando a Serra do Mar. Há previsão, ainda, 
de um novo ramal entre Cascavel e Foz do Iguaçu. 
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Qual é a política de internacionalização do 
estado?

Além da Divisão de Relações Internacionais, 
junto à Casa Civil e à Casa Militar, que concentra 
assuntos de cooperação internacional de diver-
sas áreas, o Paraná conta com a Invest Paraná, 
agência de promoção e atração de investimen-
tos do Estado vinculada à Sedest (Secretaria do 
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo). Ela 
é responsável por promover a marca do Paraná 
comercialmente e o faz constantemente por 
meio da promoção de eventos e participação em 
feiras internacionais. Também viabiliza rodadas 
de negócios, matchmaking e reuniões B2B. Além 
disso, por meio da Invest, o estado participa do 
Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE). 
O estado também conta com uma sólida rede 
de relacionamentos com câmaras de comércio, 
agências de outros países, embaixadas e consu-
lados, além de, claro, com a Apex-Brasil, Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Inves-
timentos. O Paraná recebeu o parecer favorável 
do comitê técnico da Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE) e deu mais um passo para o 
reconhecimento internacional como área livre de 
febre aftosa sem vacinação. Temos a convicção 
que, com esta validação, as exportações de carne 
pelo Paraná ganharão um importante impulso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quais têm sido as principais ações do governo 
para minimizar os impactos da pandemia e 
quais os planos para impulsionar a economia 
paranaense no pós-pandemia?

Quando muitos ainda estavam tentando entender os 
impactos da pandemia, nós já criávamos um grupo 
de trabalho encarregado de criar ações estratégias 
para recuperação, crescimento e desenvolvimento do 
estado. Focamos em projetos para o fortalecimento das 
atividades produtivas, promoção de investimentos em 
infraestrutura, atração de ativos, com o adensamento 
das cadeias produtivas estaduais e fortalecimento das 
cadeias produtivas exportadoras. Foram vários proje-
tos criados para isso: Feito no Paraná e Compra Direta 
Paraná são exemplos. O agronegócio evoluiu 3,98% 
em negócios em 2020, somando proteínas, grãos e os 
demais produtos do campo, com resultado de US$ 13,29 
bilhões líquidos. Demos mais prazo para os empréstimos 
das linhas do Paraná Recupera e também renegociamos 
os prazos de carência para operações de microcrédito; 
ampliamos os repasses ao Banco da Mulher e ao banco 
do Empreendedor. Estamos lançando sucessivos paco-
tes de auxílio a empresas, para permitir que o empresá-
rio paranaense tome fôlego e mantenha seus negócios. 
Estamos destinando quase R$ 60 milhões para socorrer 
cerca de 87 mil empresas. Trabalhando em diferentes 
frentes, temos a convicção que conseguiremos gerar 
ainda mais vagas de trabalho no nosso estado. •
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_por José Antonio Fares

A serviço da 
indústria

há os ambientes que promovem o encontro da 
academia com a indústria, como o FabLab. Tudo 
em constante atualização para formar os profis-
sionais de que o setor precisa.

Quando o assunto é inovação, o Senai no Paraná 
conta com sete Institutos de Tecnologia com 
atuação setorial e abrangência estadual, com 
laboratórios de ponta e consultores especializa-
dos em processo produtivo, prontos para apoiar 
o desenvolvimento de projetos de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação. 

Há ainda dois Institutos Senai de Inovação, o 
de Eletroquímica e o de Engenharia de Estru-
turas, que atuam em rede com outros do país e 
têm como missão propor soluções inovadoras 
para o desenvolvimento industrial, e o Hub de 
Inteligência Artificial, que totalizaram, no ano 
passado, 257 mil horas em serviços de tecnologia 
e inovação. Completam a rede o Instituto de Ino-
vação Sesi em Longevidade e Produtividade, o 
IEL Gestão da Inovação do Campus da Indústria 
e a Aceleradora de Startups.  

Já a promoção à segurança e à saúde e o alinha-
mento às urgências sociais estão sempre em 
vigor por meio do Sesi no Paraná, por serem 
alicerces fundamentais para a melhoria da 

O Sistema Fiep, por meio de suas casas Fiep, 
Sesi, Senai e IEL no Paraná, tem como missão 
servir e fortalecer a indústria para melhorar a 
vida das pessoas, tendo como valores o respeito, 
o diálogo, a integridade, a sustentabilidade e a 
inovação. Para isso, há mais de 70 anos essas 
entidades estão em constante evolução para 
atender tanto às demandas presentes e ime-
diatas da indústria, como as futuras, as que o 
próprio setor, muitas vezes, ainda desconhece. 

São inúmeras soluções: desde o Observatório, 
um centro de pesquisa, coleta e interpretação de 
dados, à defesa de interesses que a Fiep faz tão 
bem, às entregas mais práticas, que envolvem 
o desenvolvimento profissional do colaborador 
da indústria, da busca constante pela inovação 
e pela segurança e saúde do trabalhador e sua 
família. 

A oferta de educação é diferenciada, com moda-
lidades de ensino que abrangem desde a Edu-
cação Infantil à pós-graduação. Vale destacar 
o Colégio Sesi da Indústria regular e bilíngue, 
a reconhecida formação profissionalizante do 
Senai - com 25 mil matrículas gratuitas em 2020, 
a educação superior das Faculdades da Indús-
tria, com cursos focados na inovação e, por fim, a 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além disso, 

Superintendente do Sesi 
e IEL no Paraná e diretor 
regional do Senai fala 

sobre como as casas do Sistema 
Fiep estão a serviço do setor
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produtividade com responsabilidade e susten-
tabilidade e, consequentemente, para a compe-
titividade. Somente em 2020, foram 207 mil 
trabalhadores atendidos e realizados 476 mil  
exames ocupacionais e complementares.

Constantemente o portfólio de cada uma das 
casas é atualizado de acordo com as demandas 
de mercado e customizado às necessidades da 
indústria, para que o Sistema Fiep possa cumprir 
o papel de servir á indústria paranaense. •

SEGURANÇA E SAÚDE EDUCAÇÃO

Habitat de Inovação e Aceleradora

CONEXÃO COM O ECOSSISTEMA
DE INOVAÇÃO          
CAPTAÇÃO DE RECURSOS
GESTÃO DA INOVAÇÃO
ACELERAÇÃO

Institutos Senai de Tecnologia e 
Inovação

CONSULTORIAS TECNOLÓGICAS     
MANUFATURA ENXUTA
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
SOLUÇÕES E NOVOS PRODUTOS 
PARA A INDÚSTRIA

Sesi Saúde e Segurança    

ATENDIMENTO LEGAL
GESTÃO DA INFORMAÇÃO

QUALIDADE DE VIDA E PREVENÇÃO

Educação básica do Sesi 

EDUCAÇÃO INFANTIL     
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO
EJA

Educação profi ssional do Senai 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL     
CURSOS RÁPIDOS
CURSOS TÉCNICOS

Educação Superior do Senai e IEL

GRADUAÇÃO     
PÓS-GRADUAÇÃO
EXTENSÃO
EDUCAÇÃO EMPRESARIAL
SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

SESI, SENAI 
E IEL

CONHEÇA OS SERVIÇOS 
OFERTADOS PELO

NO PARANÁ
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Pandemia rompe barreiras e 
provoca avanço tecnológico

_por Elvira Fantin
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Crise sanitária do novo 
coronavírus acelerou o 
desenvolvimento em algumas 

áreas, mas para se recuperar do 
impacto negativo, a indústria 
ainda precisa das reformas 
A aceleração dos processos tecnológicos, com 
a rápida adoção de técnicas emergentes, como 
robótica, inteligência artificial, biotecnologia, 
agricultura de precisão e a nova corrida espa-
cial, está sendo apontada por alguns estudiosos 
como o lado positivo da pandemia. Um deles 
é o professor da Fundação Dom Cabral, que 
atua na área de Gestão Pública, Paulo Vicente. 
“Estamos vendo uma transição muito rápida da 
tecnologia de quinto ciclo, das telecomunicações 
e informática, que já está se esgotando, para a de 
sexto ciclo, das tecnologias emergentes”, observa. 

“Essas mudanças, atreladas a outros fatores, vão 
favorecer a reindustrialização do Brasil, condição 
que vinha sendo perdida nos últimos 40 anos”, 
observa Vicente. Ele acredita que o setor indus-
trial brasileiro vai se modifi car positivamente 
na presente década por três motivos: “primeiro, 
a China vai perder parte da sua indústria, que vai 
se deslocar para outros destinos e um deles é o 
Brasil; segundo, uma nova onda tecnológica está 
sendo incorporada para melhorar a indústria, com 
a indústria 4.0, a transformação digital, a energia 
solar mais barata, entre outras; e terceiro, o agro-
negócio vai migrar para a agroindústria. Esses três 
fatores vão fazer com que a indústria brasileira 
se revitalize e o país se reindustrialize”, afi rma o 
professor. 
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ACELERADOR 
PANDÊMICO

“Quatro barreiras que levariam dez anos para 
serem quebradas, caíram em seis meses”, 

afi rma Paulo Vicente.

home 
offi ce

educação 
remota     

compras 
on-line

tele-
medicina

DESCEN-
TRALIZAÇÃO

COM 
ÊXODO DOS 
GRANDES
CENTROS 
URBANOS 
PARA 
CIDADES 
MENORES
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Só o avanço tecnológico não basta para a indús-
tria se recuperar dos impactos negativos que 
vieram com a crise. “A indústria brasileira já vinha 
passando por um período bastante difícil”, observa 
o economista Rodrigo Nishida, da LCA Consul-
tores. Para ele, mais do que nunca, é preciso 
cobrar as reformas fi scal, tributária e adminis-
trativa para, além da recuperação mais cíclica, 
termos condições de um crescimento sustentável 
a médio e longo prazo e competir globalmente. 

“As reformas são essenciais e não estão garantidas”, 
adverte o economista. De acordo com ele, acele-
rá-las é a forma de combater o défi cit primário 
elevado e as dívidas crescentes.  “Para esse ano 
pode haver aumento da infl ação e alta dos juros, 
comprometendo o crescimento”, prevê. De qual-
quer forma, o economista projeta 2021 como um 
ano bem melhor em relação a 2020 em função do 
início da vacinação contra a covid-19. 

Segundo o professor, também já há uma mudança 
clara no perfil das organizações, na busca da 
resiliência no lugar da performance. “Isso garante 
menos risco, mais robustez e permite atravessar 
momentos de crise como o que estamos vivendo”, diz, 
completando que a pandemia expôs a fragilidade das 
cadeias produtivas não só no Brasil, mas em todos 
os países que mantêm cadeias muito enxutas. “Pre-
cisamos pensar que temos que produzir algumas 
coisas aqui, mesmo que sejam mais caras, para não 
fi carmos tão vulneráveis”, defende. Outra estratégia, 
segundo ele, é estreitar relações comerciais com os 
países próximos, como Bolívia, Argentina, Paraguai, 
Uruguai, de onde se possa trazer, de forma mais fácil 
e rápida, o que não conseguirmos produzir aqui. 

Como lições da pandemia, para a área empresarial, 
na visão do professor da Dom Cabral, fi cam especial-
mente a percepção de que é preciso fazer a gestão de 
risco e ter um fl uxo de caixa sustentado para, em situa-
ções como essa, ter condições de receber o impacto ini-
cial e ter tempo de pensar no que fazer e como reagir. 

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 
E LIÇÕES DA PANDEMIA

PARA UM CRESCIMENTO
SUSTENTÁVEL

PAULO VICENTE
PROFESSOR DA FUNDAÇÃO 

DOM CABRAL

Precisamos pensar que temos 
que produzir algumas coisas 
aqui, mesmo que sejam mais 
caras, para não fi carmos tão 
vulneráveis

“
”

Estamos conseguindo 
passar por mais uma crise 
com bastante resiliência, 
conseguindo trabalhar com 
distanciamento nas fábricas, 
com diversas adaptações nas 
plantas industriais

“

”RODRIGO NISHIDA
ECONOMISTA DA LCA 

CONSULTORES
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“Estamos conseguindo passar por mais uma crise 
com bastante resiliência, conseguindo trabalhar com 
distanciamento nas fábricas, com diversas adapta-
ções nas plantas industriais. A desorganização das 
cadeias de fornecimento provocada pela pandemia 
fez as indústrias aprenderem a trabalhar com menos 
estoques. Além disso vimos exemplos de mobili-
dade nas plantas. A transferência de produção para 
produtos mais demandados foi também uma opor-
tunidade. São lições que fi cam”, destaca Nishida. 

A necessidade das reformas também vem sendo 
destacada pelas lideranças do setor empresarial, 
entre eles, Robson Braga de Andrade, presidente 
da CNI (Confederação Nacional da Indústria). “A 
crise sanitária, a maior em um século, demonstrou a 
importância de contarmos com uma base produtiva 

nacional mais diversifi cada. A prolongada crise eco-
nômica tornou ainda mais urgentes as reformas estru-
turais, de modo a reduzir o Custo Brasil e aumentar 
a competitividade do setor produtivo. É preciso 
perseverar no caminho das reformas estruturais e 
das medidas pontuais imprescindíveis à melhora do 
ambiente de negócios”, disse Andrade no lança-
mento da Agenda Legislativa da Indústria 2021. →

A prolongada crise econômica 
tornou ainda mais urgentes 
as reformas estruturais, de 
modo a reduzir o Custo Brasil 
e aumentar a competitividade 
do setor produtivo

“
”

A URGÊNCIA 
DAS REFORMAS 

ROBSON BRAGA DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CNI
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Em sua opinião, isso é fundamental para garan-
tir um crescimento mais consistente. “É preciso 
remover os crônicos obstáculos para conseguir 
uma retomada sustentável da economia”, afirma. 
O presidente da CNI destaca a reforma tributá-
ria, com a simplificação da cobrança de impos-
tos; e a reforma administrativa, com o controle 
das despesas e a contenção do endividamento 
público, como essenciais. “São fatores fundamen-
tais para o crescimento econômico sem inflação”, 
defende. 

O presidente da Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná (Fiep), Carlos Valter Martins 
Pedro, também defende as reformas como forma 
de consolidar a recuperação da economia do 
país. “O empresário acredita que a economia está 
em uma trajetória de recuperação. Mas entende a 
necessidade da implementação de ações concretas 
para a melhoria do ambiente de negócios, com as 
reformas fiscal, tributária e administrativa”, diz.

“A Reforma Tributária – que além de reduzir encar-
gos sobre as cadeias produtivas, deve simplifi car o 
processo de pagamento de impostos – é uma das 
diversas medidas que podem contribuir para mudar 
esse cenário. Mas é preciso que essa agenda avance 
de maneira rápida”, adverte. 

Ele destaca que o Sistema Fiep está contri-
buindo nesse processo, apoiando o Movimento 
Brasil Competitivo (MBC). “Estamos elencando, 
junto com outras entidades, mais de mil iniciativas, 
divididas em 12 áreas, que impactam no Custo Bra-
sil, e identificando temas prioritários. Já há grupos 
de trabalho voltados para questões ligadas à ges-
tão de empregos, investimentos em infraestrutura, 
pagamento de tributos, inovação e tecnologia, e 
acesso ao crédito. O objetivo é termos projetos de 
resultados rápidos que impactem de forma con-
sistente na redução de custos e na melhoria do 
ambiente de negócios”, finaliza. •

NECESSIDADE DE 
AÇÕES CONCRETAS 

>> Veja aqui a 
entrevista inédita 
com Jorge Gerdau 
sobre competitividade 
industrial e 
custo Brasil.
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BRASIL 
MAIS
É SAÍDA 
PARA O 
CRESCIMENTO

_por Rafaella Sabatowitch 

Com o objetivo de apoiar 
as indústrias na retomada 
econômica, Senai no Paraná, 

em parceria com o governo federal, 
oferta mentoria que promove 
o aumento de produtividade 
de processos em 20% 
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Se em um mundo pré-pan-
demia, em meio aos desafios 
diários, implementar ações 
inovadoras para otimizar os 
processos produtivos e obter 
ganhos significativos de pro-
dutividade poderia ser uma 
tarefa complexa, hoje virou 
também questão de sobre-
vivência ,  sobretudo para 
micro, pequenas e médias 
empresas. 

Aumentar a produtividade e 
reduzir os custos das linhas de 
produção são metas comuns a 
todos os empresários. E pode-se 
afirmar, com toda a certeza, que 
a melhoria contínua entra como 
elemento determinante para o 
alcance dos objetivos, com novas 
formas de pensar o que já está 
aí há muito tempo, seja por meio 
do desempenho ou expansão da 
presença no mercado.

Foi por isso que em 2020 o 
governo federal, em conjunto 
com a Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial 
(ABDI), lançou o Brasil Mais 
em parceria com o Senai. O 
objetivo é aumentar em pelo 
menos 20% a produtividade 
de determinado processo 
industrial por meio da meto-
dologia da produção enxuta 
(lean manufacturing). →
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Empresas que tenham de 11 a 499 colaboradores de 
mais de 300 Classificações Nacionais de Atividades 
Econômicas (CNAEs) industriais podem participar do 
programa, que tem previsão de ir até outubro deste 
ano – até abril, 178 indústrias foram atendidas. “Em 
2020, finalizamos o atendimento de 23 indústrias em 
todo o estado, criando condições para que encontrassem 
soluções rápidas, de baixo custo e alto impacto para obter 
melhores resultados em sua produção”, conta Fabrício 
Lopes, gerente executivo de Tecnologia e Inovação 
do Sistema Fiep. “Neste ano, em que o setor industrial 
está passando por um momento de retomada econô-
mica, a produção enxuta se torna uma aliada ainda 
mais importante para que as indústrias consigam se 
adequar às novas necessidades do mercado”, completa.

Com a duração de 12 semanas, os encontros entre 
os participantes ocorrem semanalmente. Num pri-
meiro momento, com a formação de grupos de até 
oito indústrias, o que reforça um dos benefícios do 
Brasil Mais: a geração de conhecimento entre os 
participantes, uma vez que os integrantes da equipe 
consolidam o aprendizado ao compartilhá-lo, além de 
compreenderem como outras indústrias aplicaram a 
metodologia. “Esta dimensão da troca de experiências é 
um dos valores do Sistema Fiep e reforça que o associa-
tivismo industrial é um dos pilares do desenvolvimento 
do setor”, conta Felipe Couto, gerente do Sistema Fiep 
responsável pelo programa no Paraná.

Num cenário pós-segunda Guerra Mundial, 
mesmo sem muito para investir, a indústria 
automobilística japonesa precisava retomar a 
competitividade. À frente da Toyota, o indus-
trial Taiichi Ohno reinventou o modelo de gestão 
vigente que, com baixo investimento, foi capaz 
de colocar sua empresa no páreo com as norte-
-americanas. Para isso, olhou atentamente para 
todo o processo produtivo e eliminou qualquer 
espécie de desperdício, seja de tempo, espera, 
transporte, material, defeitos ou até mesmo 
locomoção de funcionários dentro da fábrica. 
O sucesso foi tanto que a produção enxuta 
migrou da indústria automotiva para as demais.

A metodologia não é novidade. No entanto, sem-
pre volta aos holofotes nos momentos de recessão. 
Afinal, tem como objetivo principal o aumento da 
produtividade e, como consequência, a redução 
dos custos. Isso, por meio de intervenções sim-
ples, baratas e com resultados rápidos.

MAS O QUE É A 
PRODUÇÃO ENXUTA? BRASIL MAIS
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FABRÍCIO LOPES
GERENTE EXECUTIVO DE TECNOLOGIA 

E INOVAÇÃO DO SISTEMA FIEP

A produção enxuta se 
torna uma aliada ainda 
mais importante para que 
as indústrias consigam 
se adequar às novas 
necessidades do mercado

“

”
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O valor de mercado de uma consultoria de pro-
dução enxuta de 64 horas é de R$ 12 mil. Por 
meio do Brasil Mais, governo federal e Senai sub-
sidiam 80% do valor e a empresa arca apenas 
com 20%, o equivalente a R$ 2.400. Em 2021, 
há ainda mais vantagens para as indústrias asso-
ciadas aos sindicatos filiados ao Sistema Fiep, 
que contam com maior subsídio, reduzindo o 
investimento para apenas R$ 950. →

PRINCIPAIS VANTAGENS
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ETAPA1

20 HORAS DE MENTORIA 
TEÓRICA E PRÁTICA NO SENAI 

36 HORAS DE MENTORIA 
PRÁTICA NA INDÚSTRIA

ENCERRAMENTO COM 
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

VEJA COMO FUNCIONA

08 HORAS EM EAD COM OS FUNDAMENTOS 
DA METODOLOGIA DA MANUFATURA ENXUTA

CADA INDÚSTRIA PODE INDICAR ATÉ 
3 COLABORADORES PARA PARTICIPAR

ETAPA2

ETAPA3

*ETAPAS
 2 E 3 

ALTERNAM-SE
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A Gemü Válvulas e Sistemas de Medição e 
Controle, de São José dos Pinhais, é filial da 
multinacional alemã criada na década de 1960. 
A planta sediada na região metropolitana de 
Curitiba conta com cem colaboradores e produz 
válvulas e acessórios para os mais diversos seg-
mentos. No ano passado, foi uma das indústrias 
que finalizou o programa no setor de vulcani-
zação, que é a etapa de prensagem da borracha 
para formar o diafragma de vedação da vál-
vula, um dos produtos fornecidos pela empresa.  
 
Fabiano Gemin, gerente industrial, conta que 
o volume de exportação aumentou significa-
tivamente nos últimos dois anos. “Por isso, se 
tornou ainda mais necessário trabalhar em melho-
rias de processo e na redução de desperdícios; foi 
aí que entrou o programa Brasil Mais com a men-
toria em lean manufacturing do Senai”, conta. 
 
“Analisamos toda a situação e os pontos mais críti-
cos onde havia os gargalos e, diante disso, tomamos 
as decisões: mudamos o layout, deixamos todo o fer-
ramental mais próximo dos operadores e somente 
o essencial dentro da sala, instruímos os colabora-
dores sobre o projeto e os envolvemos totalmente”, 
afirma o engenheiro de processos Randal Pivato, 
um dos integrantes da equipe da Gemü. “Com a 
implementação da metodologia lean foi reduzido 
o tamanho físico da sala onde é feita a monta-
gem dos diafragmas, o setor agora tem um fluxo 
lógico de produção, reduzimos praticamente toda 
a movimentação desnecessária e os colaboradores 
estão com a mentalidade pra produção enxuta. 
Com isso, obtivemos um ganho de 37% de pro-
dutividade”, completa.

Obtivemos um ganho  
de 37% de produtividade“

”RANDAL PIVATO  
ENGENHEIRO DE  

PROCESSOS DA GEMÜ

AUMENTO  
DE PELO 

 MENOS 20% DA 
PRODUTIVIDADE 

 
 

ORGANIZAÇÃO  
DE LAYOUT E  
ANÁLISE DO  

PARQUE FABRIL 
 
 

AUMENTO  
DO LUCRO E 

DIMINUIÇÃO DOS 
DESPERDÍCIOS 

 
 

QUALIFICAÇÃO  
DE ATÉ 3 

COLABORADORES  
POR EMPRESA 

 
 

MELHORIA  
CONTÍNUA

MAIS BENEFÍCIOS
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Rafael Consolmagno, gerente de projetos da Swe-
dish Match, empresa sueca com sede em Curitiba 
que produz charutos, cigarrilhas, acendedores, 
entre outros, e que também já participou do Bra-
sil Mais, conta que à medida que as ações foram 
sendo implementadas já foi possível observar 
melhoria nos números. No final, atingiu-se em 
torno de 30% de aumento de produtividade.

“Foi um programa com um direcionamento muito 
eficiente, os mentores foram muito competentes 
em nos orientar a conduzir esse projeto interna-
mente de uma forma bem prática e objetiva, para 
que dentro das limitações de tempo e da nossa 
realidade, tivéssemos os melhores resultados 
possíveis de aumento de produtividade”, analisa. 
“Dentro do plano, conseguiram nos passar toda 
a conceituação teórica, as principais ferramen-
tas e, em seguida, nos guiar na prática aqui na 
empresa, no chão de fábrica, a como identificar os 
nossos desperdícios e, principalmente, com base 

nas ferramentas lean, estabelecer planos de ação 
para combate dessas ineficiências e melhoria 
dos resultados”, completa Rafael, dizendo ainda 
que a ideia é continuar a aplicar a metodologia 
nas demais linhas de produção da fábrica. →
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Dentro do plano, 
conseguiram nos passar toda 
a conceituação teórica, as 
principais ferramentas e, em 
seguida, nos guiar na prática 
aqui na empresa, no chão de 
fábrica, a como identifi car os 
nossos desperdícios

“

”RAFAEL CONSOLMAGNO
GERENTE DE PROJETOS DA 

SWEDISH MATCH

Na linha da Gemü na qual 
a mentoria foi aplicada, 
o ganho foi de 37% 
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Felipe Couto, responsável pelo Brasil Mais no 
Senai do Paraná, reforça que o programa tem 
resultados práticos e de curto prazo. Além do 
ganho de produtividade, observa-se que após a 
implementação do lean, a fábrica é operada com 
menor quantidade de estoques intermediários, 
liberando espaço e capital, além de redução dos 
prazos de entrega. Como no geral as indústrias 
atendidas têm poucas ou nenhuma ferramenta de 

produção enxuta, o programa é importante para 
ajudá-las a começar e a melhorar seus processos. 
“Com a pandemia, a mentoria pode ser uma grande 
aliada para otimizar recursos, tanto humanos quanto 
materiais, proporcionando um ganho de produtivi-
dade com redução de custos”, afirma. “A produção 
enxuta é interessante por ser uma etapa inicial da 
indústria 4.0, preparando as empresas para se adap-
tarem às necessidades do futuro no setor”, finaliza. •

MERCADO32

INDÚSTRIA DO PARANÁ



DAS   32   EMPRESAS QUE TIVERAM O 

ATENDIMENTO FINALIZADO

38%

16%

MICRO PEQUENA MÉDIA
61% 23%

FOI A MÉDIA DE GANHO DE 
P R O DU T I V I DA D E

Para aderir ao Brasil Mais acesse 
senaipr.com.br/brasilmais ou envie e-mail
para  brasilmaispr@sistemafiep.org.br

>> Conheça essas 
e outras histórias 
de empresas que 
já finalizaram 
o programa. 

SERVIÇO

Ao longo das edições da revista, quando se deparar com este símbolo, você será direcionado para conteúdos complementares 
no site. Para isso, basta apontar a câmera do seu iPhone. No caso dos Androids, você pode baixar um leitor de QR Code ou 
então, pelo aplicativo do Google, clicar na câmera e enquadrar o código.
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Os futuros profissionais 
da indústria 

_por Ana Carolina Bendlin

O ano de 2021 entrará para a história da Educa-
ção Básica do Sesi no Paraná. Ao adotar o nome 
Colégio Sesi da Indústria, a instituição incorporou 
uma série de novidades à sua já inovadora meto-
dologia, com o objetivo de se aproximar ainda 
mais da realidade das indústrias paranaenses, for-
mando profi ssionais qualifi cados para atender às 
demandas do setor. Entre os pilares da nova meto-
dologia, estão áreas de extrema importância para 
a indústria 4.0, como big data, robótica, simulação 
e automação, internet das coisas (IOT), segurança 
cibernética, manufatura aditiva (impressão em 
3D), realidade aumentada e virtual, entre outras.

Entre os destaques do Colégio Sesi da Indústria 
para 2021 está a possibilidade de que os alunos 
complementem sua formação no Ensino Médio 
com cursos técnicos do Senai, o que tem sido con-
siderado grande atrativo para novos alunos, como 
é o caso de Samuel André da Silva Antunes, de 
15 anos, que ainda está cursando o 1º ano, mas já 
está ansioso para poder dar início à sua formação 
técnica, em 2022. “Sempre gostei muito de carros, 
então já me decidi a seguir carreira na área de Enge-
nharia Mecânica ou Automotiva. Isso me motivou a 
escolher o Colégio Sesi da Indústria como primeira 
opção para cursar o Ensino Médio, por causa da 
possibilidade de conciliar com o técnico”, afi rma 
o estudante. 

Jacielle Feltrin Ribeiro, gerente de Educação e 
Negócios do Sistema Fiep, reforça que com as 
novidades propostas para 2021, o Colégio Sesi da 
Indústria continua focado em proporcionar uma 
formação completa para seus estudantes. “Esse 

Com novo nome, Colégio Sesi 
da Indústria traz novidades 
que aproximam ainda mais 

os alunos à realidade do setor
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“Aqui no município sempre tivemos uma proximi-
dade muito grande com as indústrias. Agora, com 
essa relação na identidade do colégio, ficará mais 
claro que formamos profissionais altamente qualifi-
cados para atender às demandas do setor. Estamos 
semeando um novo futuro para nossos alunos e 
logo vamos começar a colher os frutos”, aposta. 

Na unidade localizada na Cidade Industrial de 
Curitiba (CIC), a percepção é semelhante. “Desde 
que as novidades foram apresentadas à comuni-
dade escolar, tivemos uma boa receptividade. Por 
estarmos localizados na CIC, já tínhamos a prática 
de fazer essa interface com a indústria, pois esta é a 
vocação do  bairro”, destaca Jaqueline Teresinha 
Sandri Rossato, coordenadora do Colégio Sesi 
da Indústria da CIC. →

reposicionamento adota um portfólio com ações 
focadas na indústria, e mantém, em sua essência, 
as características metodológicas que consagraram 
o Colégio Sesi como inovador na área da educação”, 
garante. “Na prática, o novo modelo traz muita 
inovação no que se refere à promoção do desen-
volvimento de competências socioemocionais e 
profi ssionais, e ao trabalho de habilidades focadas 
nos processos industriais, com soluções de pro-
blemas trazidos em decorrência do envolvimento 
com a realidade do setor industrial”, completa.

Para Luciano Ribeiro dos Santos, coordenador 
do Colégio Sesi da Indústria de Rio Negro, a 
adaptação da equipe docente ao reposiciona-
mento da instituição aconteceu de forma natural. 

JACIELLE FELTRIN RIBEIRO
GERENTE DE EDUCAÇÃO E 

NEGÓCIOS DO SISTEMA FIEP

LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS
COORDENADOR DO COLÉGIO SESI 

DA INDÚSTRIA DE RIO NEGRO
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O novo modelo traz muita 
inovação no que se refere à 
promoção do desenvolvimento de 
competências socioemocionais 
e profi ssionais, e ao trabalho 
de habilidades focadas nos 
processos industriais

“

”

Estamos semeando um 
novo futuro para nossos 
alunos e logo vamos 
começar a colher os frutos

“
”

sistemafiep.org.br

Alunos do Colégio 
Sesi da Indústria
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PALESTRAS NA INDÚSTRIA
CONVIDADOS DA INDÚSTRIA FALAM SOBRE TEMAS 

COMO INDÚSTRIA 4.0 – A QUARTA REVOLUÇÃO, 

MULHERES NA INDÚSTRIA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

E INTERNET DAS COISAS E TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL: EXPECTATIVA E REALIDADE.

BATE-PAPO DE CARREIRAS 
DENTRO DE QUATRO TEMAS PRINCIPAIS – O FUTURO 

DAS PROFISSÕES, PROFISSÕES DA INDÚSTRIA, 

INDÚSTRIA REGIONAL: POSSIBILIDADES DE 

CARREIRAS E COMPETÊNCIAS, E HABILIDADES DA 

INDÚSTRIA – OS ALUNOS TÊM A OPORTUNIDADE DE 

CONHECER AS OPÇÕES DE CARREIRA NA INDÚSTRIA.

PROGRAMA MUNDO DO TRABALHO
ALINHADO AO NOVO ENSINO MÉDIO, O PROGRAMA 

OFERTA SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

DESAFIADORAS QUE PREPARAM O ESTUDANTE 

PARA SUA INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO, E 

TAMBÉM FORNECE SUBSÍDIOS PARA A ESCOLHA DO 

ITINERÁRIO FORMATIVO NOS ANOS SEGUINTES.

OFICINA DE APRENDIZAGEM 
#FABRICANDOOFUTURO

PESQUISA, RECONHECIMENTO DAS ÁREAS 

INDUSTRIAIS, CONVERSA COM INDUSTRIÁRIOS, 

RESOLUÇÃO DE DESAFIOS, VISITAS ÀS INDÚSTRIAS, 

PARTICIPAÇÃO DE HACKATEENS E MUITO MAIS 

PARA ESTREITAR LAÇOS ENTRE ALUNOS, O 

MUNDO DO TRABALHO E A INOVAÇÃO 4.0.

É PARA A 
INDÚSTRIA
AS NOVIDADES QUE 

FORTALECEM AINDA MAIS 

O ELO ENTRE OS ALUNOS 

DO COLÉGIO SESI DA 

INDÚSTRIA E O SETOR 
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A possibilidade de participar do Pro-
grama Mundo do Trabalho é, para Kaylani 
Fernandes do Nascimento, de 15 anos, 
um dos principais diferenciais do Colé-
gio Sesi da Indústria. A estudante, que 
cursa o 1º ano do Ensino Médio, conta 
que a experiência mudou algumas das 
certezas que tinha para seu futuro pro-
fissional. “Cheguei aqui pensando que a 
vida estava planejada, decidida que faria 
um Técnico em Administração, mas ao fazer 
testes vocacionais, mudei tudo”, conta. 
“Já estou considerando a possibilidade de 
escolher um curso técnico na área de Quí-
mica, que pode me abrir muitas portas na 
indústria.” Outra vantagem apontada pela 
estudante é o desenvolvimento de habi-
lidades sociais. “As atividades propostas 
fazem com que a gente tenha que se virar 
e propor soluções para problemas reais, o 
que vai ajudar muito quando chegarmos ao 
mercado de trabalho”, conta a estudante. •

AMPLIAÇÃO DE 
POSSIBILIDADES 
NA INDÚSTRIA!

Ouça o podcast Sesi 
Conecta e conheça 

mais sobre o Colégio 
Sesi da Indústria.

CONTRATE-ME
UMA PLATAFORMA DE 

EMPREGABILIDADE 100% 

VIRTUAL, QUE AVALIA O PERFIL 

SOCIOEMOCIONAL DOS CANDIDATOS 

E APRESENTA VAGAS ADEQUADAS. 

LAÇOS ENTRE ALUNOS, O MUNDO 

DO TRABALHO E A INOVAÇÃO 4.0.

EXPOSIÇÃO CULTURAL: 
RELAÇÃO HOMEM-MÁQUINA 
NA INDÚSTRIA 4.0
APRESENTA A IMPORTÂNCIA 

QUE A INDÚSTRIA TEM PARA O 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA 

E NA PRODUÇÃO DE BENS. 

ABORDANDO PROCESSOS 
INDUSTRIAIS
DISCIPLINA QUE OFERTA OS 

CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA INSERÇÃO NA INDÚSTRIA 

E AMPLIA SEUS HORIZONTES 

SOBRE A REPRESENTATIVIDADE 

E IMPORTÂNCIA DO SETOR.

PLANO PESSOAL 
DE ESTUDOS
O ESTUDANTE IDENTIFICA SEUS 

ESFORÇOS, AVANÇOS E DIFICULDADES 

PARA QUE APRENDA COM 

AUTONOMIA E REGISTRE SUAS NOVAS 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS - 

SEMPRE COM O APOIO DOCENTE.

Kaylani Fernandes do Nascimento

SISTEMA FIEP 37

sistemafiep.org.br



De acordo com dados do Observatório Digital 
de Saúde e Segurança do Trabalho, desenvol-
vido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) 
e pela Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), em 2020 houve 4,4 mil concessões de 

Sesi tem novidades em 
Segurança e Saúde

A atualização vem por meio 
da inovação tecnológica 
que permitirá gestão da 

informação estratégica, prevenção 
e ainda ampliação do atendimento

_por Ana Clara Tonocchi

benefícios previdenciários por acidentes de 
trabalho no Paraná. Uma queda enorme, é ver-
dade, quando comparada à média de 2017, 2018 
e 2019, que foi de 14 mil. A pausa das ativida-
des por conta da pandemia do coronavírus, bem 
como o rodízio de colaboradores nas empresas, 
foram fatores determinantes para a diminuição, 
que deixou o Paraná atrás de São Paulo, Minas 
Gerais, Santa Catarina e Rio grande do Sul, com 
gastos previdenciários de R$ 104,6 milhões em 
auxílios-doença por acidentes de trabalho.

INDÚSTRIA DO PARANÁ
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Segundo a OIT, no mundo, gas-
ta-se cerca de 4% do Produto 
Interno Bruto com doenças 
e acidentes de trabalho. As 
perdas humanas são óbvias e 
irreparáveis. Mas a perda da 
produtividade é outro ponto 
relevante. Reduzir a primeira 
e aumentar a segunda é pos-
sível por meio da prevenção, 
cujo caminho é a informação.  
 
 
 
 
Conhecer, de forma rápida e 
confiável, índices de absen-
teísmo, as principais causas de 
atestados médicos e mudan-
ças nas Normas Regulamen-
tadoras (NRs), é determinante 
para o aumento da produti-
vidade e, consequentemente, 
da competitividade industrial.  
 
O acesso a essas e outras infor-
mações será possível por meio 
da plataforma Sesi Saúde e 
Segurança para que, cada vez 
mais, o setor produtivo apoie 
o colaborador e familiares na 
busca por qualidade de vida de 
forma a reduzir custos e riscos de 
acidentes e doenças do trabalho.  
 
Disponível gratuitamente a 
partir do segundo semestre, a 
plataforma vai ajudar os ges-
tores industriais na tomada de 
decisões.  “Com informações 
de qualidade em mãos, obtidas 
por meio daquela que objetiva 
ser a maior base de dados do 
setor industrial brasileiro, as 
indústrias terão condições de 
planejar ações a curto, médio 

e longo prazo, podendo con-
tratar os serviços do Sesi no 
Paraná para apoiá-las a resol-
ver o que é necessário”, explica 
José Antonio Fares, superinten-
dente do Sesi e IEL no Paraná 
e diretor regional do Senai. “É 
uma nova forma de o Sesi se 
relacionar com a indústria, por-
que é o que ela precisa”, afirma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para somar à plataforma 
Sesi Saúde e Segurança, 
também estará disponível 
o Circuito Sesi Saúde, pro-
grama que incentivará e 
promoverá ações de preven-
ção e cuidados com a saúde. 
 
“Teremos um calendário temá-
tico e mensal com a oferta de 
exames, vacinas, lives e informa-
ções para que os trabalhadores 
e seus dependentes cheguem 
ao final do ano com a saúde em 
dia”, explica Rosângela Isolde 
Fricke, gerente de Segurança e 
Saúde para a Indústria do Sis-
tema Fiep. “Queremos fornecer 
subsídios para que as indústrias 
sejam centros de irradiação de 
prevenção. Ou seja, que a preo-
cupação não seja somente com 
a saúde laboral, mas também 
com a saúde do colaborador 
e sua família de forma geral. 
Assim, protegemos a saúde do 
trabalhador de forma anteci-
pada evitando o absenteísmo”, 
aponta Fricke. →

SESI SAÚDE  
E SEGURANÇA

A PREVENÇÃO É A 
ALMA DO NEGÓCIO

“

”

Com informações de 
qualidade em mãos, 
obtidas por meio 
daquela que objetiva 
ser a maior base 
de dados do setor 
industrial brasileiro, 
as indústrias 
terão condições de 
planejar ações a 
curto, médio e longo 
prazo, podendo 
contratar os serviços 
do Sesi no Paraná 
para apoiá-las a 
resolver o que é 
necessário

JOSÉ ANTONIO FARES 
SUPERINTENDENTE  

DO SESI E IEL NO  
PARANÁ E DIRETOR  

REGIONAL DO SENAI
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Outro ponto que marcará essa 
renovação no atendimento do 
Sesi às indústrias é a mudança 
no modelo de contratação de 
fornecedores. O objetivo é 
levar mais qualidade e capila-
ridade à prestação dos serviços 
por meio do credenciamento 
de clínicas e profissionais que 
devem atender a editais rigo-
rosos de seleção. “As clínicas 
credenciadas, por exemplo, 
poderão atender dentro de seus 
escritórios, dentro das unidades 
do Sesi ou até mesmo dentro das 
indústrias. Assim, oferecemos 
mais parceiros para as indústrias, 
mas sempre com a chancela de 
qualidade do Sesi no Paraná”, 
garante Fricke.

A Região Noroeste foi a pri-
meira a adotar o modelo. 
Maringá e Paranavaí já estão 
com novos credenciados aten-
dendo dentro das unidades, 
o que permitiu abertura da 
agenda para ampliar os aten-
dimentos. De acordo com  
Alexandre Destéfano, gerente 
das unidades da região, a previ-
são é de que até julho todas as 
cidades da localidade contem 
com novas clínicas credenci- 
adas. “Se antes eu tinha um for-
necedor para atender à demanda 
de quase cem municípios, em 
breve teremos mais fornecedo-
res para atender essas mesmas 
cidades”, garante, citando como 
exemplo Mandaguari, onde os 
clientes hoje precisam se des-
locar para receber o atendi-
mento, arcando com o risco da  

estrada e dos custos com pedá-
gio. “Em breve poderemos aten-
der esses industriários na pró-
pria cidade, reduzindo o tempo 
de deslocamento, de atendi-
mento e ampliando a oferta de 
mais serviços. Ajuda o trabalha-
dor e a indústria”, afirma. • 

MAIS MELHORIAS 
À VISTA

Acompanhe  
a evolução  

das ofertas em  
industriadoparana.com.br
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NOVIDADES DA SEGURANÇA 
E SAÚDE DO SESI NO PARANÁ

Credenciados
CAPILARIDADE + QUALIDADE + AGILIDADE NO ATENDIMENTO

Sesi Saúde e Segurança 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA + GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Circuito da Saúde 
PREVENÇÃO PARA QUALIDADE DE VIDA E PRODUTIVIDADE
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Em seus mais de 53 mil metros quadrados, a 
unidade ainda consegue atender indústrias de 
forma personalizada, fornecendo espaços que 
funcionam como verdadeiras continuações das 
empresas, como Renault, Electrolux e Eletrofrio.

RATINHO JÚNIOR 
GOVERNADOR DO PARANÁ

No bairro da indústria, 
para a indústria
_por Ana Clara Tonocchi

que trazem benefícios às indústrias, por meio do 
desenvolvimento de tecnologia e a interface entre 
as empresas e as áreas de conhecimento”, conta. 

“Somos um dos principais formadores de trabalha-
dores para as indústrias”, aponta a gerente. “O Sis-
tema Fiep é referência para as indústrias da região e 
conta com expertise consolidada nas áreas em que 
atua, sendo um parceiro essencial em diversos traba-
lhos que realizamos, como consultorias e programas 
desenvolvidos em conjunto, especialmente com foco 
em educação, visando a formação de profissionais 
qualificados para o setor industrial”, afirma Paula 
Pessoa, gerente de Recursos Humanos da Bosch 
em Curitiba.

Conhecida pela formação de 
profissionais para o setor 
e serviços de segurança 

e saúde, a unidade da CIC está 
em constante atualização e é 
também referência em inovação

O maior bairro da capital paranaense em área 
geográfica é também o mais populoso. A Cidade 
Industrial de Curitiba foi criada em 1973, com o 
objetivo de centralizar as indústrias do municí-
pio. Apenas três anos depois, em 1976, foi inau-
gurada a unidade do Sistema Fiep para capacitar 
os profissionais que atuariam nessas indústrias. 
“A boa formação, o conhecimento, o aprendizado 
constante, o atendimento qualificado e a busca per-
manente por inovação são fatores determinantes 
para a melhoria constante da qualidade de vida da 
população. E é isso o que a unidade do Sesi e Senai 
faz na CIC, criando melhores condições para milha-
res de pessoas”, afirma o prefeito de Curitiba, 
Rafael Greca. 

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, também 
ressalta a importância da unidade para a região. 
“Se o Paraná tem conquistado bons resultados 
no desenvolvimento industrial, mesmo durante 
a pandemia, muito se deve ao trabalho de exce-
lência da instituição na formação e encaminha-
mento de mão de obra capacitada para atuar nas 
empresas paranaenses”, afirma. 

Tania Mara Rinaldi, gerente da unidade, reforça 
que o objetivo sempre foi proporcionar o que 
as indústrias precisam, se adequando às novas 
demandas. “Procuramos desenvolver projetos 

“

”

Se o Paraná tem conquistado bons 
resultados no desenvolvimento 
industrial, mesmo durante a 
pandemia, muito se deve ao trabalho 
de excelência da instituição na 
formação e encaminhamento 
de mão de obra capacitada para 
atuar nas empresas paranaenses
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Celso Luiz Gusso, presidente da Asso-
ciação das Empresa da Cidade Industrial 
de Curitiba (AECIC), conta que estão em 
constante diálogo com representantes do 
Sistema Fiep para levar a demanda das 
indústrias e fazer uma força-tarefa para 
promover a profi ssionalização dos jovens 
e a melhoria da região. “Uma das relações 
mais importantes entre a AECIC e o Sis-
tema Fiep é referente ao ensino técnico. As 
empresas já estão preparadas e equipadas, 
mas o material humano ainda é um dos prin-
cipais fatores de sucesso de uma indústria 
e, por isso, precisamos de colaboradores 
qualifi cados”, afi rma. •

O MAIOR 
BAIRRO DE 
CURITIBA

43,38KM²

8 MIL

80 MIL

28 MIL

EQUIVALENTE 
A MAIS DE 5 
CAMPOS DE 

FUTEBOL

EMPREGOS
INDIRETOS

EMPREGOS
DIRETOS

EMPRESAS

A MAIOR UNIDADE 
DO SISTEMA FIEP

TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO

SEGURANÇA 
E SAÚDE

FABLAB da 
Indústria 
Espaço de 
colaboração 
entre estudantes, 
indústrias e 
comunidade 

WorldSkills 
A unidade tem na maior 
competição profissional 
do mundo - só em 
2020, foram 12 alunos 
competindo em 9 
modalidades

Laboratório 
Eletrofrio 
Treinamento 
para manutenção 
de toda a linha 
branca da 
empresa

Renault Lab
Espaço de inovação com 
foco no desenvolvimento 
de tecnologias 
voltadas à mobilidade 
sustentável, com ênfase 
em veículos elétricos

Sala Electrolux 
Toda a linha 
branca disponível 
para os 
treinamentos dos 
colaboradores 
da região sul
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EDUCAÇÃO

SÃO 4.425 ALUNOS*
80 MIL ENSAIOS

QUASE 27 MIL 
TRABALHADORES DE 

MAIS DE 900 INDÚSTRIAS 
ATENDIDAS EM 2020

* números do primeiro semestre de 2021

       DE MIL ALUNOS 
NO ENSINO MÉDIO DE 15 MIL 

LAUDOS

       DE 1400 HORAS 
TÉCNICAS NO 

INSTITUTO SENAI 
DE TECNOLOGIA 

EM MEIO AMBIENTE 
E QUÍMICA EM 2020

        DE 800 ALUNOS 
DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL

        DE 850 ALUNOS 
NOS CU RSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO 
E QUALIFICAÇÃO

        DE 1.300 
ALUNOS NOS 
CURSOS TÉCNICOS

        DE 600 ALUNOS 
DE GRADUAÇÃO E 
PÓS-GRADUAÇÃO 
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O setor automotivo é um dos mais importantes 
da indústria do Paraná. Principal responsável por 
um processo de mudança no perfi l econômico do 
estado – antes totalmente atrelado ao agronegócio 
–, o segmento hoje se destaca como um dos prin-
cipais polos de produção de veículos e autopeças 
do país. Uma trajetória que sempre contou com 
o apoio do Sistema Fiep, com inúmeros projetos 
concretos em parceria com as empresas, e que 
ganha novo fôlego com ações de planejamento 
para impulsionar ainda mais a cadeia produtiva.

A indústria automotiva paranaense é formada 
por quase 500 empresas, que geram mais de 
36 mil empregos diretos. Em 2019, o estado 
foi o segundo maior produtor de veículos no 

país, atrás apenas de São Paulo, de acordo com 
a Associação Nacional dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores (Anfavea). No ano passado, 
a produção foi afetada pela queda generalizada 
na venda de automóveis em decorrência da 
pandemia de covid-19, e o Paraná voltou à ter-
ceira colocação, atrás também de Minas Gerais.
No estado, a maior concentração de empresas 
está na Região Metropolitana de Curitiba, mas 
há outros polos importantes. Um dos que tem 
apresentado maior desenvolvimento nos anos 
recentes é o de Ponta Grossa, que desde 2013 
abriga a fábrica da DAF Caminhões no Brasil.

E é com a DAF que o Sistema Fiep mantém uma 
das parcerias mais bem sucedidas no setor auto-
motivo. Antes mesmo do início da operação da 
montadora, foi firmada uma colaboração com o 

PARCERIA DE 
SUCESSO

A DAF Academy é um exemplo 
das aç õ es do Sistema Fiep 
para o desenvolvimento 

do setor no Paraná 

Parceria para o crescimento da 
indústria automotiva

_por Rodrigo Lopes
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Senai para a capacitação dos profi ssionais que 
trabalhariam na linha de produção. Para isso, foi 
criada em Ponta Grossa uma unidade da DAF 
Academy. Inicialmente ocupando um espaço pro-
visório, em 2015 ela foi transferida para as instala-
ções do Senai no município. Em novembro do ano 
passado, foi inaugurada a ampliação do espaço.
O grande diferencial dessa oferta é que a estru-
tura do Senai foi totalmente adaptada de acordo 
com as demandas da montadora. Hoje, essas 
instalações servem para a capacitação de técni-
cos de toda a rede de concessionárias da DAF 
espalhadas pelo país. Enquanto a instituição 
disponibiliza técnicos de ensino que conduzem 
os cursos, a empresa fornece ferramentas, mate-
riais, equipamentos e os caminhões necessários 
para a realização dos treinamentos de aperfei-
çoamento e qualifi cação. A DAF Academy pos-
sui ainda instalações dentro da própria fábrica, 
em que são treinados os colaboradores da linha 
de produção, também em parceria com o Senai.

Desde o início desse trabalho, foram realizadas 
mais de 7 mil horas de treinamentos, gerando 
mais de 2,7 mil matrículas nos cursos aplicados. 
Desde 2020, com as restrições da pandemia, 
foram intensifi cadas também as capacitações a 

distância. “Essa ação mostra de maneira efetiva 
como o Sistema Fiep pode atender às necessida-
des das indústrias, prestando um serviço perso-
nalizado e de qualidade”, afi rma o presidente do 
Sistema Fiep, Carlos Valter Martins Pedro.

Qualidade que também foi reforçada pelo presi-
dente da DAF Brasil, Lance Walters, na inauguração 
da ampliação. Segundo ele, em muitos casos, é na 
DAF Academy que os colaboradores e técnicos têm 
a primeira interação com os produtos da empresa. 
“É importante que esta estrutura também expresse a 
qualidade que nossa marca representa”, disse. •

Essa ação mostra de maneira 
efetiva como o Sistema Fiep pode 
atender às necessidades das 
indústrias, prestando um serviço 
personalizado e de qualidade

CARLOS VALTER MARTINS PEDRO
PRESIDENTE DO SISTEMA FIEP

“

”
>> Veja aqui as duas 
iniciativas que 
estreitaram ainda 
mais a conexão do 
Sistema Fiep com o 
setor automotivo 
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_por Patrícia Gomes 

A indústria que 
não sai dos trilhos

um processo de expansão da malha ferroviária, o 
que resultaria num grande avanço para escoar a 
produção das indústrias. A necessidade de pro-
fissionais qualificados era fundamental e por isso 
um dos primeiros cursos oferecidos pelo Senai, 
logo que iniciou suas atividades, foi o de auxiliar 
ferroviário.

Essa parceria bem-sucedida entre o Senai e a 
indústria do Paraná, que já tem 77 anos, e em 
2020 contabilizou 43 unidades operacionais 
instaladas no estado e mais de 25 mil matrícu-
las gratuitas nos cursos de formação, ganhou 
um novo capítulo em 2015. Foi quando a Rumo, 
maior operadora de ferrovias do Brasil, assumiu a 
concessão das ferrovias paranaenses e retomou a 
capacitação profi ssional com o Senai no Paraná. 

Antes de se tornar forte e diversifi cada, como é 
reconhecida nacionalmente, a indústria do Paraná 
passou por várias etapas de desenvolvimento. 
Uma delas, focada na qualificação de mão de 
obra profi ssional. Pensando não só em melhorar 
a performance dentro das empresas, este pro-
cesso também foi importante para garantir mais 
segurança aos trabalhadores e proporcionar novas 
oportunidades de evolução na carreira.

Mas tudo isso começou bem antes da fundação 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial no estado (Senai no Paraná), em 1943. Foi 
quando criou-se em São Paulo o Centro Ferroviário
de Ensino e Seleção Profissional. O objetivo era 
oferecer treinamento direcionado aos trabalha-
dores do setor. Naquela época, o país passava por 

Ahistória do ensino profissional 
do Senai começa e evolui 
com o setor ferroviário
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De lá para cá, foram 60 turmas para o curso 
de Operador de Manobras e Auxiliar de Ferro-
via, com mais de 600 profi ssionais certifi cados 
atuando na companhia. Ministrado em Curitiba, 
atende toda a malha Sul da Rumo, que inclui 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além 
do vizinho Mato Grosso do Sul. 

Outra modalidade é Operador Ferroviário. Entre 
2018 e 2020, foram certificados 108 alunos. 
“Este ano, iniciamos uma nova turma de Condução 
de Locomotivas, que é de formação específi ca de 
maquinista, com 20 alunos, e já temos uma nova 
turma prevista para o segundo semestre”, conta 
Elves Schweppe, coordenador de Educação do 
Senai à frente das ações de transporte ferroviário 
na unidade de Pinhais, na região metropolitana 

de Curitiba. De acordo com ele, o Senai no Paraná 
oferta ainda cerca de cem aperfeiçoamentos por 
ano, em diversos cursos ligados à manutenção 
elétrica e mecânica para profi ssionais da empresa. 

“Estava em busca de uma nova oportunidade de 
emprego e o curso de operador ferroviário foi o pri-
meiro contato que tive com a área. Já nas primeiras 
aulas teóricas fi quei encantado com o universo das 
ferrovias e a logística que envolve as operações”, 
relata Jeremias Borges Machado, 27 anos, um dos 
alunos. “Logo em seguida mandei meu currículo para 
a Rumo e fui selecionado para trabalhar nas mano-
bras do pátio ferroviário”, completa. “Recentemente, 
concluí a formação para maquinista e dei mais um 
passo importante na minha carreira. É a realização 
de um sonho”, comemora. →

SISTEMA FIEP
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A diretora de Gente, ESG (Enviromental, Social 
and Corporate Governance) e Comunicação da 
Rumo, Fernanda Sacchi, destaca a necessidade 
de atualização no setor ferroviário e o foco da 
empresa em desenvolvimento profissional. “O 
Senai tem ciência da nossa capacidade de ino-
vação. Hoje temos um quadro de 13 mil cola-
boradores diretos e indiretos, em que o apri-
moramento de habilidades com regularidade é 
fundamental. Nas áreas operacionais temos um 
olhar especial direcionado à segurança, por isso 
avaliamos periodicamente a real necessidade 
de atualização em cada uma delas”, conta. “Bus-
camos o desenvolvimento porque prezamos pela 
prestação de serviços com excelência. E isso só é 
possível com investimento em qualificação técnica 
que agregue valor e impulsione cada profissional a 
buscar sempre o autodesenvolvimento. O resultado 
é qualidade de atendimento e profissionais reco-
nhecidos por seu trabalho”, completa.

 

NOVA ESTRUTURA

Em maio, os cursos de formação do Senai rece-
beram um reforço para aprendizagem na área 
ferroviária. Um espaço denominado “Galpão do 

FERNANDA SACCHI 
DIRETORA DE GENTE, ESG E 

COMUNICAÇÃO DA RUMO

O Senai tem ciência da nossa 
capacidade de inovação. 
Hoje temos um quadro 
de 13 mil colaboradores 
diretos e indiretos, em 
que o aprimoramento de 
habilidades com regularidade 
é fundamental

Conhecimento” foi construído na unidade de 
Pinhais para receber um vagão-escola. Cedido 
pela Rumo, ele foi transformado em sala de 
aula. Internamente, conta com mesas, cadeiras e 
materiais de apoio aos professores. Já a estrutura 
externa foi equipada com os principais sistemas 
de freios das operações. A proposta é transformar 
o vagão em um laboratório que reúne conteúdo 
teórico e prático. •
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     Vagão-escola em que os 
alunos poderão conhecer 
o funcionamento prático 
do sistema de freios

“

”
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Acervo Museu Paranaense

A EVOLUÇÃO DO SISTEMA 
FERROVIÁRIO BRASILEIRO 
E VARIAÇÕES AO LONGO 
DA HISTÓRIA

(1835 – 1873)

(1873 –1930)

(1960 – 1990)

Início da implantação 
de ferrovias no Brasil.

(1990 – 2018)
Concessão de todo o sistema 
ferroviário nacional e debate 

para sua prorrogação.

Expansão acelerada 
da malha ferroviária.

Malha consolidada, erradicação de 
ramais antieconômicos e a implantação 
de projetos estratégicos nas ferrovias.

NOS TRILHOS
do Paraná

Atualmente são três ferrovias em operação no 
Paraná. A Ferroeste, de Guarapuava a Cascavel. 
A ferrovia que liga parte do interior do estado a 
Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Curitiba. E, a 
histórica Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba. 

Esta, aliás, é ainda hoje a única ligação 
ferroviária para escoar a produção das 
indústrias até o Porto de Paranaguá.

São 110 quilômetros de extensão 
projetados em 1870 

pelos irmãos André, Antônio e José Rebouças, 
e construídos, entre 1880 e 1885, por 
Antônio Ferrucci e João Teixeira Soares. A 

(1930 – 1960)
Controle estatal das empresas, 
antes privadas.

ferrovia é compartilhada com a linha turística num trajeto considerado um dos mais belos cartões 
postais do Paraná pelo percurso repleto de curvas, cachoeiras e canyons cercados de Mata Atlântica 
nativa preservada. O passeio de trem percorre um trajeto com 14 túneis, 10 estações históricas e 
30 pontes e viadutos que atraem milhares de turistas do mundo todo ao estado.

MARINGÁ

CASCAVEL

PARANAGUÁGUARAPUAVA

CURITIBA

PONTA 
GROSSA

 A histórica Estrada de 
Ferro Paranaguá-Curitiba
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SISTEMA FIEP 49



A foto tirada por Daniel Castellano na Votorantim 
é o exemplo perfeito de estar no lugar certo, na 
hora certa. Ele conta que visitava a fábrica, em 
Rio Branco do Sul, para fotografar o processo de 
fabricação do cimento, quando soube que um 
dos fornos, que nunca são desligados, estava em 
manutenção. Chegando lá, um homem soldava 
o tubo gigantesco. “Da luz da solda até o vapor 
que saía do metal, tudo ajudou a compor a cena e a 
atmosfera da foto”, conta. 

Publicada no jornal Indústria & Comércio, com ela 
Daniel ganhou tanto o primeiro lugar da categoria 
Fotojornalismo, quanto o prêmio especial Heitor 

Stockler de França da 6ª edição do Prêmio Sis-
tema Fiep de Jornalismo. Por conta da pandemia, 
a edição de 2020 foi cancelada e até setembro de 
2021 são aceitas as inscrições para o 7º Prêmio. 

O soldador na maior  
fábrica de cimentos
da América Latina

> Acesse o site 
do Prêmio de 
Jornalismo e 
saiba mais.

bit.ly/PremioJornalismoSF

É papel do Sistema Fiep trabalhar pela indústria, em todo o Paraná. E pela importância dessa
representatividade, nossa responsabilidade é também com toda a sociedade. Por isso, lançamos
a partir do mês de maio a campanha Essencial é Viver, um movimento que mobiliza a indústria e
toda a sociedade no apoio aos paranaenses mais impactados pela Covid-19 e seus re�exos sociais.

Indústrias

• Álcool gel, máscaras, EPIs, jalecos, serviços
de manutenção em respiradores, oxímetros,
caixas térmicas e geladeiras (consultar a
especi�cação técnica para esses
equipamentos);

• Itens para acesso de alunos às aulas
on-line (smartphones e chips, tablets,
notebooks e computadores);

Comunidade

• Alimentos não-perecíveis;

• Agasalhos;

• Cobertores.

São cerca de 40 unidades do Sistema Fiep, em todo o estado, prontas para
receber doações de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Acesse o site sistema�ep.org.br/essencialeviver, con�ra o ponto
de arrecadação mais próximo e ajude a produzir mais esperança.
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É papel do Sistema Fiep trabalhar pela indústria, em todo o Paraná. E pela importância dessa
representatividade, nossa responsabilidade é também com toda a sociedade. Por isso, lançamos
a partir do mês de maio a campanha Essencial é Viver, um movimento que mobiliza a indústria e
toda a sociedade no apoio aos paranaenses mais impactados pela Covid-19 e seus re�exos sociais.

Indústrias

• Álcool gel, máscaras, EPIs, jalecos, serviços
de manutenção em respiradores, oxímetros,
caixas térmicas e geladeiras (consultar a
especi�cação técnica para esses
equipamentos);

• Itens para acesso de alunos às aulas
on-line (smartphones e chips, tablets,
notebooks e computadores);

Comunidade

• Alimentos não-perecíveis;

• Agasalhos;

• Cobertores.

São cerca de 40 unidades do Sistema Fiep, em todo o estado, prontas para
receber doações de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Acesse o site sistema�ep.org.br/essencialeviver, con�ra o ponto
de arrecadação mais próximo e ajude a produzir mais esperança.



No Colégio Sesi da Indústria, os alunos do Ensino 
Médio estão conectados a um futuro de oportunidades. 
Enquanto desenvolvem importantes competências 
e habilidades, os jovens aprendem na prática como 
enfrentar as reais necessidades do setor industrial. 

• Projetos em parceria com indústrias 
• Oficinas de aprendizagem 
• Descontos para colaboradores da indústria
   e associados

AGENDE UMA VISITA
0800 648 0088

SAIBA MAIS


