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_CULTURA
Ações que democratizam o 

acesso à cultura, promovem e 
incentivam o desenvolvimento 

de uma plateia para as artes, 
dentro e fora da Indústria.
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// Centro Cultural Sistema Fiep

_CENTRO CULTURAL 
SISTEMA FIEP

O QUE É: espaço destinado à apreciação da arte, com duas 
salas multifuncionais, que integram uma área total de 1.000 
metros quadrados. Os espaços são totalmente neutros, 
para receber qualquer tipo de obra, e possuem iluminação 
adequada e painéis articuláveis, que permitem diversas 
possibilidades de disposição para as obras.

Espaço cultural de representatividade no Estado, que centraliza as 
exposições, intervenções e ações culturais do Paraná.  

PARA QUEM: indústria, sindicatos e a comunidade em geral.

SAIBA MAIS: Av. Cândido de Abreu, 200, Centro, Curitiba.

www.sesipr.org.br/sesicultura/centrocultural

CU
LT

U
RA
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_CIRCUITO CULTURAL 
SESI 

O QUE É: mostra cultural itinerante, que percorre todas as 
regiões, com espetáculos de teatro, dança, circo e música, 
nas próprias unidades do Sesi ou em teatros parceiros nos 
municípios.

O Circuito cultural faz com que o Paraná entre em sintonia com 
espetáculos culturais de qualidade.  

PARA QUEM: trabalhadores da indústria e seus dependentes, 
alunos do Colégio Sesi e da rede pública de ensino e 
comunidade em geral.

COMO PARTICIPAR: confira a programação mensal no site 
www.sesipr.org.br/sesicultura

CU
LT

U
RA

_Circuito Cultural Sesi
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_FESTIVAL SESI MÚSICA
O QUE É: concurso musical entre os trabalhadores da indústria 
que acontece em cinco etapas regionais, uma estadual e uma 
nacional, promovendo e valorizando os talentos deste público.

Valoriza e desenvolve os talentos da comunidade, oportunizando 
futuras carreiras e dando impulso para o reconhecimento dos 
participantes em todo o Paraná.

PARA QUEM: trabalhadores da indústria, seus dependentes e 
comunidade em geral.

COMO PARTICIPAR:
sesicultura@sesipr.org.br, site
www.sesipr.org.br/sesicultura

// Festival Sesi Música
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_NÚCLEO DE 
DRAMATURGIA SESI 
PARANÁ

O QUE É: centro de estudos com oficinas regulares para 
pesquisa e criação de novos textos para o teatro e para o 
cinema.
No teatro, tem a parceria do Centro Cultural Teatro Guaíra e 
do British Council (do Reino Unido). Em 2012, o Núcleo de 
Dramaturgia começou a atuar com a criação de textos para 
cinema, com o roteirista Leandro Saraiva, em parceria com 
Rune Tavares. 

PARA QUEM: trabalhadores da indústria, seus dependentes e 
comunidade em geral.

COMO PARTICIPAR: 
sesicultural@sesipr.org.br, site
www.sesipr.org.br/sesicultura

// Núcleo de Dramaturgia

CU
LT

U
RA
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_OFICINAS DE ARTES
O QUE É: no contraturno do Colégio Sesi, os alunos e os filhos 
dos trabalhadores da indústria têm acesso a atividades artísticas, 
como teatro, dança e canto.

Oportuniza o desenvolvimento artístico de alunos do Colégio Sesi e 
comunidade.  

PARA QUEM: Alunos do Colégio Sesi e a comunidade em geral.

COMO PARTICIPAR:
www.colegiosesi.org.br, site
www.sesipr.org.br/sesicultura

_MOSTRA SESI BANDAS
O QUE É: por meio de uma curadoria especializada, 
são selecionadas 5 bandas musicais paranaenses para 
participarem da Mostra Sesi Bandas, dentro do palco do Sesi, 
na Virada Cultural de Curitiba. As seleções acontecerão em 4 
seletivas regionais no Estado, promovendo e valorizando a 
diversidade cultural e musical do Paraná.

Tira a música de qualidade “da garagem”. Proporciona divulgação 
e palco em um dos maiores espetáculos de Curitiba: a Virada 
Cultural. 

PARA QUEM: bandas musicais paranaenses.

COMO PARTICIPAR:
sesicultura@sesipr.org.br, site
www.sesipr.org.br/sesicultura

// Oficinas de artes

CU
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_SESI CRIATIVO 
O QUE É: tem foco no desenvolvimento local de projetos de 
cultura, bem como na interiorização dos recursos. Sendo uma 
política cultural de proximidade ou localidade, o seu desenho 
é construído junto às unidades do Sesi do interior do Estado, 
em parceria com outras instituições culturais públicas ou 
privadas, valorizando a vocação e as diversidades culturais 
locais. 

Um canal de propagação de projetos culturais locais. 

PARA QUEM: trabalhadores da indústria e seus dependentes e 
comunidade em geral.

COMO PARTICIPAR:
sesicultura@sesipr.org.br, site
www.sesipr.org.br/sesicultura

CU
LT

U
RA

_Sesi Criativo
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_SESI MÚSICA 
O QUE É: com a intenção de promover a cultura musical, o 
programa traz à Curitiba uma grande atração por mês, sempre 
aos domingos, oportunizando a apreciação da música que está 
fora do circuito da grande mídia.

O público paranaense já recebeu Altamiro Carrilho, grande mestre do 
choro brasileiro; Renato Teixeira, um dos mais aclamados talentos do 
chamado regional caipira, Fernanda Takai, entre outros.

PARA QUEM: trabalhadores da indústria, seus dependentes e 
comunidade em geral.

COMO PARTICIPAR:
sesicultura@sesipr.org.br, site
www.sesipr.org.br/sesicultura

// Sesi Música

CU
LT
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_SESI TEATRO
O QUE É: o Sesi traz ao Paraná peças e grupos teatrais 
reconhecidos nacionalmente e dá força e exposição aos 
talentos locais.

Espetáculos culturais locais e nacionais ganham força e são 
selecionados para divulgação no Estado. 

PARA QUEM: trabalhadores da indústria e seus dependentes e 
comunidade em geral.

COMO PARTICIPAR:
sesicultura@sesipr.org.br, site
www.sesipr.org.br/sesicultura

// Sesi Teatro

CU
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_SESI ZOOM CULTURAL
O QUE É: encontros com artistas convidados de diversos 
campos das artes, que conversam sobre como a literatura 
influenciou os seus trabalhos. O Zoom Cultural tem a 
mediação de um jornalista e sempre é encerrado com um 
pocket show de um dos convidados.

Já participaram do Zoom Cultural Rafael Cortez (jornalista) e 
Danilo Gentili (do programa CQC, da Band) e o ator curitibano 
Guilherme Weber, entre outros. 

PARA QUEM: trabalhadores da indústria e seus dependentes e 
comunidade em geral.

COMO PARTICIPAR:
sesicultura@sesipr.org.br, site 
www.sesipr.org.br/sesicultura

// Sesi Zoom Cultural

CU
LT

U
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_EDUCAÇÃO
Serviços e programas criados para 
melhorar as práticas educacionais 

e disseminar conhecimento na 
comunidade.
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_PLANETA SESI
O QUE É: portal educacional on-line com conteúdos 
de educação infantil, que oferece vídeos, jogos, áudios, 
brincadeiras, atividades, histórias e curiosidades que auxiliam 
as crianças no aprendizado. Além disso, também dispõe 
de uma área destinada aos docentes, com dicas de como 
trabalhar em sala de aula com o conteúdo do portal e outra 
área para os pais, com textos atuais que abordam os temas 
trabalhados com os professores e alunos, possibilitando que 
eles interajam com seus filhos.

Um mundo de diversão para crianças de 4 a 10 anos, que 
aprendem brincando e interagindo com pais e professores.

PARA QUEM: crianças na faixa etária de 4 a 10 anos, 
professores da educação infantil e pais.

COMO CONTRATAR: entre em contato através do email
planeta.sesi@sesipr.org.br, site
www.planetasesi.org.br

// Planeta Sesi

ED
U
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_PROGRAMA SESI JOVEM 
VIDA

O QUE É: programa iniciado em 2007 com o objetivo de 
promover amplas ações articuladas entre o Sesi e diversos 
organismos da sociedade na abordagem de temas como 
álcool e drogas, DST/AIDS, gravidez juvenil, bullying, 
violência, diversidade e gênero. 

Incentiva a discussão e conhecimento sobre temas importantes 
para o jovem.  

PARA QUEM: alunos da rede Colégio Sesi Ensino Médio no 
Estado do Paraná, famílias e comunidade.

SAIBA MAIS: www.sesipr.org.br

ED
U

C
A

Ç
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_Programa Sesi Jovem Vida
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_ESPORTE E 
LAZER

Ações para cuidar da saúde e 
do bem-estar do trabalhador 

da indústria, dependentes e 
comunidade. 
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_ATLETA DO FUTURO 
O QUE É: projeto socioeducativo de cunho esportivo 
para atendimento de crianças e jovens de 7 a 15 anos, 
preferencialmente beneficiários da indústria. Compreende 
cursos de iniciação motora, iniciação pré-esportiva, 
aprendizagem e manutenção esportiva em diferentes 
modalidades.

Um mundo melhor, a partir de uma quadra de esportes.  

PARA QUEM: indústrias, sindicatos, trabalhadores, dependentes 
e a comunidade.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais próximo 
e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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// Atleta do Futuro
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_CIRCUITO DE CORRIDAS 
RÚSTICAS DAS 
INDÚSTRIAS

O QUE É: fundamentado dentro do programa Indústria 
Saudável, são provas de corrida de rua que propiciam a 
prática do atletismo, colaborando com a criação do hábito 
esportivo do trabalhador da Indústria e comunidade. 

Favorece o intercâmbio esportivo, cultural e solidário entre os 
atletas.

PARA QUEM: trabalhadores da Indústria e comunidade em 
geral.

COMO PARTICIPAR: acesse
www.sesipr.org.br/corridasrusticas
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_Circuito de Corridas Rústicas 
das Indústrias
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_ESPORTE CIDADANIA
O QUE É: ação de caráter comunitário, que oferece, em 
parceria com a Rede Globo, organizações privadas, públicas e 
do terceiro setor, práticas esportivas e atividades de lazer.

Promove um estilo de vida saudável para a comunidade.

PARA QUEM: comunidade em geral.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br

_JOGOS DO SESI
O QUE É: competições esportivas destinadas ao trabalhador 
industriário, que ocorrem em etapas municipais, estaduais, 
regionais, nacionais e internacionais. As competições 
congregam trabalhadores/atletas de centenas de empresas, 
em diversas modalidades esportivas, e proporcionam grande 
integração e confraternização entre todos os envolvidos. São 
reconhecidos por organismos nacionais e internacionais e por 
diversas outras confederações.

Os Jogos do Sesi reúnem, anualmente, cerca de 500 mil participantes.

PARA QUEM: trabalhadores da Indústria.

COMO PARTICIPAR:
www.sesipr.org.br/jogosdosesi

// Jogos do Sesi
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_SEMANA DE PROMOÇÃO 
DA VIDA SAUDÁVEL

O QUE É: projeto de interesse sistêmico de educação para 
qualidade de vida e bem-estar do trabalhador, que oferece 
serviços diretamente integrados, tratando de questões voltadas 
a um estilo de vida mais ativo e saudável dos trabalhadores da 
Indústria, por meio de ações e intervenções sobre alimentação, 
controle do estresse, atividade física, comportamento 
preventivo e relacionamento social.

Uma semana que estimula um ambiente de bem-estar e saúde 
durante o ano todo. 

PARA QUEM: trabalhadores da Indústria, instituições de ensino 
superior, população em geral.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais próximo 
e agende uma visita.

www.sesipr.org.br

// Semana de Promoção da 
Vida Saudável
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_PRÊMIOS 
Além de incentivar e catalisar 

projetos de educação e 
responsabilidade social, 

o Sistema Fiep premia as 
melhores ações da Indústria 

Paranaense em prol do 
desenvolvimento.
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_PRÊMIO SESI DE 
QUALIDADE DA 
EDUCAÇÃO
(PSQE)

O QUE É: desenvolvido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), 
em parceria com a Unesco, o PSQE estimula a melhoria 
da qualidade da educação básica no Brasil, através da 
identificação, reconhecimento e valorização das instituições 
que desenvolvam educação de qualidade. 

Incentivo a uma educação de qualidade para nosso Estado e país.  

PARA QUEM: escolas da rede pública e privada de todo o País, 
que ofertam ensino fundamental, médio regular e educação 
de jovens e adultos.

PARA SABER MAIS: informações no site
www.sesi.org.br/premioeducacao

PR
ÊM

IO
S_SELO ODM

O QUE É: certificação que visa reconhecer e divulgar boas 
práticas para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM) no Estado do Paraná. 

Entidades certificadas podem utilizar o Selo ODM em materiais 
promocionais.

PARA QUEM: instituições e empresas. 

COMO PARTICIPAR: acesse
www.fiepr.org.br/nospodemosparana

// Entrega do certificado do Selo ODM
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_PROJETOS 
Um novo jeito de pensar a Indústria, 

com incentivos à educação e 
reponsabilidade social coligados ao 

desenvolvimento econômico.
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_ARRANJO EDUCATIVO 
LOCAL

O QUE É: um espaço voltado ao desenvolvimento 
sustentável local, em que prevalecem ações de educação 
para a formação cidadã. Realizado por meio da interação 
entre membros da comunidade, instituições de ensino, 
organizações não-governamentais, poder público e setor 
privado. 

Integração pelo desenvolvimento e fortalecimento do município.  

PARA QUEM: comunidade em torno das unidades Sesi/Senai.

SAIBA MAIS: acesse 
www.fiepr.org.br/observatorios
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_Arranjo Educativo Local
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 _CENTRO INTERNACIONAL 
DE FORMAÇÃO DE ATORES 
LOCAIS 
(CIFAL)

O QUE É: sediado em Curitiba desde 2003, é uma iniciativa do 
Programa de Desenvolvimento Local do Instituto das Nações 
Unidas para Treinamento e Pesquisa (UNITAR) e coordenado 
localmente pela Fiep. O centro é responsável por desenvolver 
programas de capacitação e promover cooperações técnicas 
que contribuam para o desenvolvimento urbano sustentável 
e o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das 
Nações Unidas (ODM). 

PARA QUEM: representantes de organizações públicas, privadas 
e do terceiro setor que atuam com desenvolvimento local.

SAIBA MAIS: acesse

www.cifalcuritiba.org.br

// Centro Internacional de 
Formação de Atores Locais
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_CONSELHO 
PARANAENSE DE 
CIDADANIA EMPRESARIAL 
(CPCE) 

O QUE É: conselho que visa congregar interesses e 
necessidades do segmento industrial para executar 
projetos sociais, culturais, ambientais e de voluntariado, 
disseminando a consciência social e ambiental no meio 
empresarial paranaense, tendo como desafio contribuir com 
o fortalecimento das instituições.

Um catalisador de ideias, que direciona interesses da Indústria a 
ações de cidadania e sustentabilidade. 

PARA QUEM: empresas e sociedade em geral.

SAIBA MAIS: acesse

www.fiepr.org.br/fiepr/cpce
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_Conselho Paranaense de 
Cidadania Empresarial
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// Nós Podemos Paraná

_NÓS PODEMOS PARANÁ
O QUE É: em 2006, o Paraná assumiu o desafio de antecipar 
o alcance dos Objetivos do Milênio da ONU para 2010, cinco 
anos antes do prazo estipulado. Surgia assim o Movimento 
Nós Podemos Paraná, uma proposta do Conselho Paranaense 
de Cidadania Empresarial (CPCE), do Sistema Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), do Sesi e do Instituto de 
Promoção do Desenvolvimento (IPD), por meio do Observatório 
Base de Indicadores de Sustentabilidade (Orbis).

O Movimento se estruturou através de círculos de debate 
integradores e participativos, buscando potencializar ações e 
projetos locais existentes. Até 2011, dos 8 objetivos, apenas a redução 
da mortalidade materna ainda não tinha sido alcançada no Paraná.

PARA QUEM: comunidades carentes.

COMO PARTICIPAR: através dos Círculos de Diálogo, Círculos de 
Trabalho e Círculos de Conhecimento do seu município. 

SAIBA MAIS: acesse  

www.nospodemosparana.org.br

PR
O
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// Sesi Empreendedorismo Social

_OBSERVATÓRIO 
REGIONAL BASE DE 
INDICADORES DE 
SUSTENTABILIDADE
(ORBIS)

O QUE É: área que contribui com o desenvolvimento 
sustentável da indústria por meio da definição, análise 
e monitoramento de indicadores relacionados à 
sustentabilidade e à qualidade de vida. Desenvolve sistemas, 
ferramentas, metodologias e capacitações com o objetivo de 
potencializar ações empresariais e institucionais, bem como 
subsidiar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento 
sustentável. 

Por meio de indicadores, as indústrias podem mapear suas ações 
de responsabilidade social e sustentabilidade.

PARA QUEM: Indústrias de todos os portes.

COMO CONTRATAR: acesse

www.orbis.org.br

_SESI 
EMPREENDEDORISMO 
SOCIAL 

O QUE É: seleciona projetos de cunho social e os auxilia a serem 
transformados em planos de negócios, por meio de uma 
capacitação especializada. O programa utiliza metodologia de 
ensino semipresencial que potencializa as competências técnicas e 
humanas dos empreendedores. 

Por meio do Sesi Empreendedorismo Social, ideias são transformadas 
em futuras práticas bem estruturadas.

PARA QUEM: comunidade em geral.

COMO PARTICIPAR: acesse www.sesipr.org.br
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_REDES DE 
DESENVOLVIMENTO 
LOCAL

O QUE É: iniciativa do Sistema Fiep, por meio do Sesi, que 
seleciona e capacita jovens universitários para atuarem na 
comunidade como articuladores de redes, promovendo o 
desenvolvimento sustentável das suas localidades.

O jovem como protagonista do processo de desenvolvimento do 
município em que vive.

PARA QUEM: comunidade em geral.

SAIBA MAIS: acesse
www.desenvolvimentolocal.org.br

// Redes de 
Desenvolvimento Local
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_RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

Ações articuladas entre o Sistema Fiep e 
parceiros, com o objetivo de conscientizar 

a população sobre assuntos de grande 
importância e promover melhor qualidade de 

vida para a comunidade.  



51

_AÇÃO GLOBAL
O QUE É: a Ação Global é realizada nacionalmente, em parceria 
com a Rede Globo, e suas ações acontecem mediante execução 
de mesa redonda e eventos que ofereçam serviços de saúde, 
educação, cidadania, lazer e cultura, de maneira gratuita, para a 
comunidade.

Facilita e agiliza processos, ao oportunizar diversos serviços gratuitos 
para a comunidade.

PARA QUEM: comunidade carente.

COMO PARTICIPAR: entre em contato com o Sesi mais próximo e 
agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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_Ação Global
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_PROJETO VIRA VIDA 
O QUE É: com a ajuda de parceiros, promove a geração de 
trabalho e renda como alternativa concreta de sobrevivência 
digna a jovens e adolescentes vítimas de exploração sexual. 
Objetiva a inserção social a partir da educação profissional, 
aliada à educação básica continuada e atendimento psicossocial 
que assegure profissionalização, cuidado com a saúde, 
fortalecimento dos vínculos familiares e encaminhamento dos 
participantes ao mundo do trabalho.

PARA QUEM: Jovens e adolescentes em situação de exploração 
sexual.

SAIBA MAIS: acesse

www.sesipr.org.br
www.viravida.org.br

// Projeto Vira Vida 
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EDUCAÇÃO
CATÁLOGO DE PRODUTOS DO

SISTEMA FIEP
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EDUCAÇÃO
_TRANSFORMANDO VIDAS, DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL AO MESTRADO

As soluções educacionais do Sesi, Senai 
e IEL têm uma proposta diferenciada: a 

Educação que trabalha em conjunto com a 
formação humana, crítica e empreendedora 

de seus alunos. Com o objetivo de formar 
e atualizar profissionais para atuação na 

Indústria Paranaense, nossa educação vai 
além e reflete melhorias para a comunidade, 

transformando vidas para sempre.



55_CATÁLOGO DE PRODUTOS DO
SISTEMA FIEP_

_COMPETIÇÃO 
DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL
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_OLIMPÍADA DO 
CONHECIMENTO SENAI

O QUE É: maior competição de Educação Profissional 
do país e reúne os melhores alunos do Senai em uma 
disputa de conhecimento, técnica e criatividade. 
Proporciona aos alunos oportunidades de vivenciar, em 
teste, situações semelhantes às que eles enfrentarão na 
vida profissional.

PARA QUEM: alunos do Senai.

SAIBA MAIS: acesse
www.senaipr.org.br/olimpiada
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_Olimpíada do Conhecimento Senai
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_EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

INDUSTRIAL
Formação para crianças, jovens e 
complementar para adultos que 

precisam concluir seus estudos na 
educação básica. Oferece também 

os primeiros passos para a formação 
profissional.
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_AÇÕES MÓVEIS SENAI
(Por meio de bancadas, kit didáticos, carretas e vans)

O QUE É: estratégia educacional utilizada pelas Unidades 
do Senai, aplicada com a utilização dos Kits Didáticos, 
Kits Tecnológicos e Unidades Móveis, para atender a 
demandas por cursos profissionalizantes em municípios 
onde não existem unidades do Sesi/Senai.

O Senai vai onde a Indústria está.

PARA QUEM: Indústrias.

COMO CONTRATAR: entre no site ou em contato com o 
Senai mais próximo e conheça os cursos ofertados. 

www.senaipr.org.br
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_Ações Móveis Senai
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_APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL BÁSICA 
SENAI
(Aprendizagem profissional básica, profissional industrial 
ou profissional na empresa) 

O QUE É: cursos com objetivo de qualificar jovens 
por meio de atividades teóricas e práticas, buscando 
desenvolver competências para atuar no mercado de 
trabalho. Permitem ao aluno cursar o ensino médio 
simultaneamente.

O jovem aprendiz realiza a parte teórica no Senai e parte 
prática na Indústria, da qual receberá uma bolsa-auxílio.

PARA QUEM: jovens de 14 a 24 anos.

COMO CONTRATAR: entre no site ou em contato com o 
Senai mais próximo e conheça os cursos ofertados.  

www.senaipr.org.br
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_Aprendizagem Industrial Básica 
Senai
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_COLÉGIO SESI 
Como parte do Sistema Indústria, o Colégio Sesi  
beneficia os filhos de industriários, ao oportunizar o 
acesso a uma educação de qualidade, e à comunidade 
em geral, ao criar condições ideais para que o aluno 
vivencie, na prática, situações similares àquelas que vai 
encontrar na vida real e no mundo do trabalho.
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_Colégio Sesi
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// EDUCAÇÃO INFANTIL
O QUE É: atendimento a filhos (de 7 meses a 5 anos) de 
industriários e comunidade, visando resgatar valores 
básicos de cidadania por meio de projetos pedagógicos 
que dão ênfase ao aprender brincando, mediante a 
relação com os outros e com o meio social-político e 
econômico. 

No Colégio Sesi - Educação Infantil as crianças aprendem 
brincando e desenvolvem o respeito pelos outros e pelo 
Meio Ambiente.

PARA QUEM: ofertado para filhos de trabalhadores da 
Indústria e comunidade, na faixa etária de 1 ano e 7 
meses  a  5 anos.

COMO CONTRATAR: acesse
www.colegiosesi.org.br
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//Educação Infantil
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// ENSINO MÉDIO 
O QUE É: a maior rede de Ensino Médio particular 
do Paraná. Por meio da sua metodologia inovadora, 
premiada na França com o Hermès de l’Innovation, forma 
líderes com responsabilidade social e ambiental, com alto 
nível de negociação, comprometidos com a diversidade 
cultural e preparados para trabalhar em equipes, 
levando-os a serem profissionais empreendedores, 
criativos, éticos e inovadores.

PARA QUEM: ofertado para filhos de trabalhadores da 
Indústria e comunidade, na faixa etária de 14 a 17 anos.

COMO CONTRATAR: acesse
www.colegiosesi.org.br 

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 B

Á
SI

C
A

 IN
D

U
ST

RI
A

L

//Ensino Medio
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_CURSOS TÉCNICOS 
SENAI

O QUE É: cursos com duração de 1 a 2 anos, com 
objetivo de capacitar um futuro profissional da Indústria, 
proporcionando conhecimentos teóricos e práticos das 
diversas atividades do setor industrial. Cursos habilitados 
pelo órgão regulamentador da profissão, permitindo ao 
aluno seu credenciamento.

90% dos alunos do Senai ingressam na indústria.*

PARA QUEM: profissionais da Indústria, seus dependentes 
e alunos que estejam cursando ou tenham concluído o 
Ensino Médio.

COMO CONTRATAR: entre no site ou em contato com o 
Senai mais próximo e conheça os cursos ofertados.

www.senaipr.org.br/cursostecnicos

_

*Fonte: Sistema de Acompanhamento dos Egressos do Senai/PR

// Gabriel d’Espindula, medalha 
de ouro em eletrônica industrial 
do World Skills - maior torneio de 
formação profissional do mundo - ao 
lado de  Dilma Rousseff.
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EJA // EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS - 
SESI

O QUE É: educação básica para jovens e adultos, nas 
modalidades de alfabetização, ensino fundamental fases 
I e II e ensino médio. As aulas são ministradas na própria 
Indústria, utilizando os 8 setores como cenário para levar 
situações do dia a dia para a sala de aula. 

Educação em horários flexíveis e com os currículos 
contextualizados. Possibilidade de contratação da 
“Educação Básica e Educação Profissional - EBEP”, 
em parceria com o Senai, proporcionando formação 
profissional.

PARA QUEM: ofertado para os trabalhadores da Indústria 
e seus dependentes.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br 
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EJA // educação de Jovens e 
Adultos - Sesi
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_QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL // 
O CAMINHO DA 
PROFISSÃO SESI/SENAI

O QUE É: promove a qualificação profissional e formação 
cidadã aos jovens de baixa renda e sem emprego. 
Atende às necessidades das empresas, formando mão 
de obra qualificada nas seguintes profissões: auxiliares 
de confecção, de eletricidade e manutenção predial, 
marcenaria, mecânica industrial, pedreiro, serviços 
automotivos, produção de alimentos, panificação, 
informática, auxiliar administrativo.

Oportuniza às empresas o exercício da ação de 
responsabilidade social, com geração de emprego e renda 
para a comunidade.

PARA QUEM: dirigido a jovens, homens e mulheres com 
ensino fundamental incompleto (no mínimo 4ª série) a 
partir de 16 anos de idade.

COMO PARTICIPAR: Divulgando o caminho da profissão, 
contratando a mão de obra formada pelo programa 
e cedendo espaço em suas instalações para o 
funcionamento do curso. Entre em contato com o Sesi  
ou Senai mais próximo e agende uma visita. 

www.sesipr.org.br 

www.senaipr.org.br
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_Qualificação Profissional // O 
Caminho da Profissão Sesi/Senai
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_QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL SENAI

O QUE É: forma trabalhadores para o exercício de uma 
profissão nas áreas: alimentos e bebidas, automotiva, 
construção, eletroeletrônica, gestão, gráfica e editorial, 
madeira e mobiliário, meio ambiente, metalmecânica, 
polímeros, segurança do trabalho, tecnologia da 
informação, têxtil e vestuário, celulose e papel, energia, 
refrigeração e climatização, transportes.

Cursos de média duração, no máximo 160h, que qualificam 
profissionais para diversas áreas da Indústria.

PARA QUEM: jovens e adultos, a partir dos 16 anos.

COMO CONTRATAR: entre no site ou em contato com o 
Senai mais próximo e conheça os cursos ofertados.  

www.senaipr.org.br
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_Qualificação Profissional Senai
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_EDUCAÇÃO 
SUPERIOR E 
CURSOS DE 

GESTÃO
Cursos de graduação, pós-graduação, 
MBA’s, mestrado e de apoio à gestão 

empresarial industrial. 

_ESCOLA DE 
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Cursos voltados à Indústria.
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OGESTÃO DA INDÚSTRIA
O QUE É: oferece educação em gestão para todos os 
níveis e modalidades do setor industrial, contribuindo 
para elevar a qualidade da gestão nas indústrias 
paranaenses.

Cursos oferecidos nas seguintes áreas: administração, 
controladoria/finanças, logística, gestão de pessoas, 
manutenção, meio ambiente, produção, inovação, 
qualidade e áreas transversais. 

COMO CONTRATAR: acesse 
www.sesipr.org.br, www.senaipr.org.br
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// PÓS-GRADUAÇÃO 
O QUE É: cursos com objetivo de desenvolver e 
aprofundar a formação adquirida nos cursos de 
graduação nas modalidades Latu Senso - Especialização/
MBA e Strictu Senso - Mestrado e Doutorado.

A especialização em cursos com grade voltada à Indústria 
destaca o profissional em um universo de 44 mil empresas 
paranaenses.

Cursos oferecidos: 

_Especializações

 _ Automação Industrial
 _ Controladoria e Finanças
 _ Direito para Empresas e Indústria
 _ Direito Penal e Processual Penal 
 _ Educação Profissional 
 _ Engenharia de Manutenção Industrial
 _ Engenharia de Software
 _ Engenharia de Software com ênfase em testes de 
Software

 _ Gestão com Ênfase em Empresas Industriais
 _ Gestão da Segurança da Informação
 _ Gestão de Projetos e Gestão Empresarial
 _ Gestão Sustentável de Processos para a Indústria da 
Madeira e Moveleira

 _ Inovação Tecnológica aplicada à Indústria
 _ Moda e Gestão
 _ Segurança de Alimentos

COMO CONTRATAR: acesse www.sesipr.org.br,  www.

senaipr.org.br
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// Pós-Graduação
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_MBA’s

 _ Desenvolvimento de Novos Produtos
 _ Gestão de Logística
 _ Gestão de Obras de Edificações
 _ Gestão de Obras e Edificações
 _ Gestão de Projetos
 _ Gestão Estratégica da Inovação (com módulo 
internacional)

 _ Gestão Estratégica de Manutenção
 _ Gestão Industrial
 _ Gestão Integrada do Meio Ambiente
 _ Governança de Tecnologia da Informação (TIC)
 _ Lean Manufacturing

COMO CONTRATAR: acesse www.sesipr.org.br,  www.
senaipr.org.br, www.unindus.org.br

_Mestrado

_ Programa de Mestrado em Meio Ambiente Urbano e 
Industrial 

PARA QUEM: concluintes da graduação.

COMO CONTRATAR: acesse 
www.senaipr.org.br
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_MBA
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_FACULDADE DA 
INDÚSTRIA 

// GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO 
TECNOLÓGICA

O QUE É: cursos tecnólogos e de graduação, com 
conteúdos totalmente direcionados às necessidades das 
indústrias.

Graduação com foco na Indústria.

PARA QUEM: interessados que já tenham concluído o 
ensino médio. 

COMO CONTRATAR: 

- Para graduação acesse
www.famecpr.edu.br

- Para graduação tecnológica acesse
www.senaipr.org.br
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_Faculdade da Indústria
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_PROGRAMAS 
COMPLEMENTARES 

DE EDUCAÇÃO 
Cursos e ações que visam atualização, 

aperfeiçoamento e complemento da formação 
profissional e pessoal dos trabalhadores da 

Indústria.
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_EDUCAÇÃO 
CONTINUADA SESI

O QUE É: cursos, palestras, seminários, oficinas, mesas 
redondas, debates e outras ações educativas que 
aprimoram competências nas áreas de saúde, lazer, 
cultura, educação e responsabilidade social. As ações 
podem ser ofertadas na modalidade presencial ou 
a distância, no ambiente do Sesi, na indústria, nos 
sindicatos ou em parceria com diversas instituições.

Também possibilita o desenvolvimento personalizado de 
curso ou programa específico de acordo com a necessidade 
do contratante.

PARA QUEM: Indústrias, sindicatos e prefeituras. Pode 
ser ofertado pela empresa a seus colaboradores e 
dependentes.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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_Educação Continuada Sesi
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_APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL SENAI

O QUE É: cursos de curta duração que buscam ampliar, 
complementar ou atualizar competências específicas, no 
sentido de acompanhar as inovações tecnológicas nos 
processos de produção e de gestão da profissão.

Permite que o profissional acompanhe as inovações, 
tendências e novos processos de diversas áreas da 
Indústria. 

Atende os segmentos: alimentos e bebidas, automação, 
automotiva, celulose e papel, construção, couro e 
calçados, gestão, gráfica e editorial, madeira e mobiliário, 
meio ambiente, metalmecânica, polímeros e química, 
refrigeração e climatização, segurança do trabalho, 
tecnologia da informação, telecomunicações e têxtil e 
vestuário, energia, eletroeletrônica, transportes.

PARA QUEM: profissionais com conhecimento específico 
em determinadas áreas de atuação, maiores de 16 anos.

COMO CONTRATAR: Entre no site ou em contato com o 
Senai mais próximo e conheça os cursos ofertados.  

www.senaipr.org.br

_CENTRO DE LÍNGUAS 
SESI

O QUE É: cursos que podem ser ofertados em inglês, 
espanhol, francês e português para estrangeiros. Todos 
eles são elaborados através de uma metodologia 
diferenciada, baseada em formas atuais de ensino de 
idiomas que priorizam a comunicação.

Também oferta cursos de idiomas sob medida para a 
Indústria.

PARA QUEM: empresários e trabalhadores da Indústria.

COMO CONTRATAR: apenas para Curitiba e Região 
Metropolitana. Entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita. 

www.sesipr.org.br/centrodelinguas
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_CERTIFICAÇÃO DE 
PESSOAS SENAI

O QUE É: processo de reconhecimento formal das 
competências e habilidades de um trabalhador, que são 
necessárias para o exercício profissional em determinado 
ramo de atividade. Reconhece que o trabalhador é 
bom naquilo que faz, não importando onde essas 
competências foram adquiridas: na escola, em cursos 
profissionalizantes ou pela própria experiência de vida. 
Certifica nas áreas de calderaria, pedreiro, encanador, 
eletricista e pintor.

A oportunidade que o trabalhador tem de ser certificado 
em sua profissão.

PARA QUEM: profissionais que têm experiência em 
alguma área de atuação, mas não possuem certificação 
para comprová-la.

COMO CONTRATAR: Centro de Exames de Certificação: 
(41) 3271-7615 / certificacaodepessoas@pr.senai.br

www.senai.br/certificacao
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_Certificação de Pessoas Senai
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_EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA SENAI 
// INICIAÇÃO 
PROFISSIONAL

O QUE É: cursos que despertam o interesse pelo trabalho 
e preparam o aluno para o desempenho de funções 
básicas de uma profissão. Atualmente, conta com os 
cursos Be-a-bá da Mecânica, Competências Transversais, 
Os Especialistas (Confecção, Construção Civil, Higiene 
de Alimentos, Mecânica Automotiva, Metalmecânica), 
Aperfeiçoamento Profissional em Papel e Celulose, entre 
outros.

A oportunidade de despertar interesse em áreas da 
Indústria, a qualquer hora e lugar do estado e país.

PARA QUEM: jovens e adultos, independente de 
escolaridade.

COMO CONTRATAR: entre no site ou em contato com o 
Senai mais próximo e conheça os cursos ofertados. 

 www.senaipr.org.br/ead

// Educação a distância Senai 
Iniciação Profissional
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_EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA SESI

O QUE É: acesso ao conhecimento de maneira rápida 
e prática. São cursos e vídeo-treinamentos em várias 
áreas, que permitem ao aluno decidir onde e quando 
irá estudar. Estão disponíveis cursos como: Direção 
Defensiva, Saúde Vocal, Produção e Gestão Cultural, 
Como Criar e Como Participar de Cooperativas Industriais, 
Inteligência Estratégica, Ética e Sustentabilidade, 
Espanhol Básico, entre outros. 

Selecionado entre as 25 Melhores Práticas de E-learning do 
Brasil, pela revista Gestão RH, em 2011. No mesmo ano, seu 
índice de satisfação dos alunos foi de 98,19%. 

PARA QUEM: indústrias, sindicatos e comunidade em 
geral. 

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo ou acesse www.sesipr.org.br/ead

_INCLUSÃO DIGITAL 
ITINERANTE SESI

O QUE É: curso gratuito de alfabetização digital que vai 
desde os conhecimentos básicos de um computador 
até acesso à internet e pacote Office. É dividido em 
2 módulos de 40 horas e funciona  por meio de 
laboratórios itinerantes do Sesi, que vão até as empresas.

O Sesi leva a educação até o trabalhador da Indústria que 
não teve acesso a conhecimentos básicos.

PARA QUEM: sindicatos, trabalhadores da Indústria e seus 
dependentes.

COMO CONTRATAR: entre em contato com a unidade 
Sesi mais próxima. 

www.sesipr.org.br
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_INDÚSTRIA 
ITINERANTE SESI/SENAI 
NA ESCOLA

O QUE É: programa articulado entre Sesi e Senai que 
oferece ações de orientação pessoal e profissional, como 
tecnologia, valores e empreendedorismo para os alunos 
do ensino fundamental da rede pública.

Proporciona aos alunos vivências transversais às 
áreas do conhecimento, como tecnologia, valores e 
empreendedorismo.

PARA QUEM: alunos de 7.ª e 8.ª séries da Rede Pública de 
Ensino.

COMO PARTICIPAR: abrindo sua indústria para as visitas 
dos alunos. Entre em contato com a unidade Sesi mais 
próximo.

www.sesipr.org.br
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_Indústria itinerante Sesi/
Senai na Escola
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_SESI CLICK
O QUE É: portal educacional focado no auxílio aos jovens 
em seus estudos para o ENEM e vestibulares. São diversas 
video-aulas, simulados e apostilas, além do importante 
apoio online de professores, dedicados em auxiliar os 
estudantes no seu melhor entendimento dos conteúdos 
do ensino médio. 

Apoio gratuito ao ENEM e vestibulares, voltado aos filhos 
dos trabalhadores da Indústria e à comunidade.

PARA QUEM: jovens que desejam melhorar as condições 
de acesso ao ensino superior. 

COMO CONTRATAR: acesse www.sesiclick.org.br
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_Sesi Click
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_COLEÇÃO 
ATUALIZAÇÃO DO 
TRABALHADOR

O QUE É: A Coleção Atualização do Trabalhador é 
composta por cursos de educação continuada que 
visam enriquecer os conhecimentos do trabalhador da 
Indústria nas áreas de Gestão, Saúde e Segurança no 
Trabalho, Educação e Qualidade de vida, por meio de 
cursos com base em metodologias de ensino atuais e 
dinâmicos.

Cursos 100% subsidiados, contextualizados e flexíveis à 
realidade das empresas.

PARA QUEM: Indústrias, empresários e gestores de RH, 
responsáveis pela contratação de turmas in company e 
por ações direcionadas de acordo com as necessidades 
de capacitação identificadas nas empresas.

COMO CONTRATAR: Entre em contato com a unidade do 
Sesi mais próxima.

www.sesipr.org.br
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_Coleção Atualização 
do Trabalhador
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SOLUÇÕES PARA

CATÁLOGO DE PRODUTOS DO
SISTEMA FIEP

EMPRESAS
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EMPRESAS
Consultorias, assessorias e programas 

para alavancar a produtividade da 
Indústria.

SOLUÇÕES PARA
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_CULTURA
Projetos com foco educativo 
e de responsabilidade social, 

fazendo a ponte entre a 
Indústria e a arte.
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_ASSESSORIA E 
CONSULTORIA DE 
INVESTIMENTO 
CULTURAL SESI

(Lei Rouanet, entre outras)

O QUE É: assessoria e consultoria às Indústrias na elaboração e 
execução de projetos culturais por meio das Leis de Incentivo. 
São projetos com foco educativo e de responsabilidade social, 
fazendo a ponte entre a Indústria e a arte.

A lei Rouanet permite que empresas abatam até 4% de seu 
Imposto de Renda devido em iniciativas culturais aprovadas 
pelo Ministério da Cultura.

PARA QUEM: trabalhadores da Indústria e seus dependentes e 
comunidade em geral.

COMO PARTICIPAR: acesse
sesicultura@sesipr.org.br
site: www.sesipr.org.br/sesicultura
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_ Assessoria e Consultoria de 
Investimento Cultural SESI
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_ESPORTE E 
LAZER

Programas inovadores e equipes 
técnicas qualificadas oferecem 
diversos serviços de esporte e 

lazer. São ações contínuas e/ou 
eventos de todos os portes,  em 

qualquer ambiente.
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_PROGRAMA SESI 
ESPORTE
Programa de esporte socioeducativo, fundamentado na 
participação, formação e rendimento para a valorização 
humana, contribuindo para a promoção social e a 
melhoria da qualidade de vida.
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_Programa Sesi Esporte
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// Circuito de Corridas Rústicas das 
Indústrias - Etapa COPEL

//  CIRCUITO DE CORRIDAS 
RÚSTICAS DAS INDÚSTRIAS

O QUE É: fundamentado dentro do programa Indústria 
Saudável, são provas de corrida de rua que propiciam a 
prática do atletismo, colaborando com a criação do hábito 
esportivo do trabalhador da Indústria e comunidade. 

Favorece o intercâmbio esportivo, cultural e solidário entre os 
atletas.

PARA QUEM: trabalhadores da Indústria e comunidade em 
geral.

COMO PARTICIPAR: acesse
www.sesipr.org.br/corridasrusticas
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// JOGOS DO SESI
O QUE É: competições esportivas destinadas ao trabalhador 
industriário, que ocorrem em etapas municipais, estaduais, 
regionais, nacionais e internacionais. As competições 
congregam trabalhadores/atletas de centenas de empresas, 
em diversas modalidades esportivas, e proporcionam grande 
integração e confraternização entre todos os envolvidos. São 
reconhecidos por organismos nacionais e internacionais e por 
diversas outras confederações.

Os Jogos do Sesi reúnem, anualmente, cerca de 500 mil 
participantes.

PARA QUEM: trabalhadores da Indústria.

COMO PARTICIPAR: acesse

www.sesipr.org.br/jogosdosesi
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// jogos do Sesi
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// LAZER ATIVO
Programas e serviços com o objetivo de informar, 
incentivar e oportunizar aos trabalhadores da Indústria a 
adoção de um estilo de vida mais ativo e saudável. ES
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// Lazer Ativo
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// Consultoria do Bem-Estar  

_CONSULTORIA EM BEM-ESTAR

O QUE É: oferece diagnóstico de necessidades e interesses 
dos trabalhadores em relação ao estilo de vida e práticas 
de lazer. Além disso, também proporciona capacitação de 
pessoal para gestão de programas e a customização de 
insumos para utilização nos programas de lazer e bem-
estar, sempre de acordo com os interesses, necessidades e 
dimensões demandadas.

Auxilia as empresas na gestão dos seus programas de lazer, 
bem-estar e qualidade de vida dos trabalhadores.

PARA QUEM: Indústrias, sindicatos e trabalhadores.

 COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br

_SESI EVENTOS DE LAZER

O QUE É: ações e programas no ambiente corporativo, em 
todas as suas possibilidades. É uma estratégia eficiente 
de valorização do ser humano, além de um exercício da 
responsabilidade social da empresa.

Melhora as relações no ambiente de trabalho.

PARA QUEM: Indústrias, sindicatos e trabalhadores.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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_SESI GINÁSTICA NA EMPRESA

O QUE É: oferece às Indústrias um serviço de lazer 
especializado na atenção contínua à saúde do trabalhador, 
por meio de atividades como exercícios físicos, sessões de 
relaxamento, aulas de alongamento, dicas de saúde, mini 
palestras informativas, dinâmicas recreativas, orientações 
posturais, entre outras atividades sócio educacionais e lúdicas 
no próprio local de trabalho. 

Estimula, de maneira gradual e contínua, a criação de um 
ambiente favorável com estilos de vida saudáveis entre 
trabalhadores da Indústria.

PARA QUEM: Indústrias, sindicatos e trabalhadores.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br

_TEATRO SÓCIO-EDUCATIVO

O QUE É: apresentações, esquetes e espetáculos teatrais, 
criação de grupos de teatros de industriários e realização de 
oficinas de teatro na própria empresa ou em espaços culturais 
do Sesi.

Contribui para a promoção do bem-estar do trabalhador e seus 
dependentes.

PARA QUEM: Indústrias, sindicatos e trabalhadores.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br

// Sesi Ginástica na Empresa

ES
PO

RT
E 

EL
A

ZE
R



92_CATÁLOGO DE PRODUTOS DO
SISTEMA FIEP_

// LEI DE INCENTIVO AO 
ESPORTE

O QUE É: a Lei de Incentivo ao Esporte (Nº 11.438), sancionada 
em dezembro de 2006, permite que patrocínios e doações 
para a realização de projetos desportivos e paradesportivos 
sejam descontados do Imposto de Renda devido por pessoas 
físicas e jurídicas. O Sesi auxilia na detecção de programas e 
eventos que possam receber esses patrocínios.

PARA QUEM: Indústrias.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

Mais informações sobre a lei: 
portal.esporte.gov.br/leiIncentivoesporte

www.sesipr.org.br
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// Lei de Incentivo ao Esporte
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// SESI ACADEMIA
O QUE É: atividades de academia em geral, com ampla 
estrutura, voltadas à prática de exercícios físicos, orientados 
por profissionais do Sesi, com o objetivo da melhoria ou 
manutenção da aptidão física relacionada à saúde. 

Valores especiais para trabalhadores da Indústria.

PARA QUEM: trabalhadores da Indústria e comunidade em 
geral.

UNIDADES: Curitiba - Boqueirão, Curitiba - Portão, Arapongas, 
Londrina e Apucarana

// TESTES FÍSICOS
O QUE É: oferece aplicação de testes físicos para as empresas 
que realizam concursos e necessitam desta forma de uma 
avaliação de caráter eliminatório para cargos que exijam uma 
mínima aptidão física dos candidatos no desempenho de 
suas funções laborais.

Apoio na avaliação de cargos que precisam de aptidão física.  

PARA QUEM: Indústrias, sindicatos e trabalhadores.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br

// Sesi Academia
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_GESTÃO DE 
TALENTOS

O maior diferencial competitivo é o 
talento humano e sua capacidade de 

inovar. Pessoas são um dos maiores 
ativos de uma empresa.
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_PROGRAMA DE 
ESTÁGIOS IEL

O QUE É: programa de estágio estruturado e customizado, 
que oferece às empresas serviços desde recrutamento, 
seleção, inserção, desenvolvimento até o acompanhamento 
do desempenho do aluno, sempre focado no 
desenvolvimento de competências dos talentos. Também 
oferece programas de capacitação para supervisores de 
estágio e cursos on-line gratuitos para estagiários.

Acompanha o desenvolvimento do estagiário na sua empresa.

PARA QUEM: Indústrias de todos os portes.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o IEL/PR e agende 
uma visita. 

www.ielpr.org.br
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_Programa de Estágios IEL
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_RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO DE 
ESTAGIÁRIOS IEL

O QUE É: inserção de jovens em formação no mundo do 
trabalho. Oferece banco de perfis com os melhores talentos, 
um processo diferenciado de recrutamento e seleção e 
ferramentas de avaliação do perfil e competências dos 
talentos.

Possibilita às empresas a oportunidade de encontrar e 
desenvolver potenciais talentos.

PARA QUEM: Indústrias de todos os portes.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o IEL/PR e agende 
uma visita. 

ww.ielpr.org.br
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_Recrutamento e Seleção de 
Estágiarios IEL
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_TRAINEE IEL
O QUE É: serviço em que profissionais recém-formados 
são inseridos na empresa e capacitados. Por meio de um 
programa de desenvolvimento de competências humanas e 
organizacionais e acompanhamento do desempenho, para 
ocupar cargos de liderança gerência, agregando valor às 
estratégias da empresa.

O trainee irá interagir com a cultura da organização, aprender 
conceitos voltados ao planejamento estratégico, criatividade, 
gestão, entre outros.

PARA QUEM: Indústrias de todos os portes.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o IEL/PR e agende 
uma visita. 

ww.ielpr.org.br

G
ES

TÃ
O

 D
E 

TA
LE

N
TO

S

_Trainee IEL
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_NEGÓCIOS
Serviços e projetos articulados que 

estimulam a inovação e a cultura 
empreendedora nas empresas, resultando 

em soluções para o fortalecimento dos 
negócios da Indústria Paranaense.  
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_CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
NEGÓCIOS FIEP

Feiras, projetos e ações articuladas entre o Paraná e outros 
países.
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_Centro Internacional de Négocios FIEP



100_CATÁLOGO DE PRODUTOS DO
SISTEMA FIEP_

// CADASTRO DA INDÚSTRIA
O QUE É: editado pelo CIN/PR, e com atualização anual, 
tornou-se fundamental para a geração de novos negócios e 
promoção das Indústrias paranaenses no Brasil e no exterior. 
O cadastro traz informações de mais de 6.500 Indústrias 
paranaenses, de maneira organizada e catalogada, com 
dados como número de funcionários, endereço, município, 
principais produtos, endereços eletrônicos, ramo de atividade 
e se a empresa é exportadora e/ou importadora.

Um cadastro que possibilita diálogo com outras 6.500 indústrias 
paranaenses.

PARA QUEM: Indústrias.

COMO CONTRATAR: acesse 
www.cinpr.org.br 

// Cadastro da Indústria

_voltar ao menu
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// CERTIFICADO DE ORIGEM
O QUE É: credenciada pelo Governo Brasileiro e habilitada 
junto à ALADI (Associação Latino-Americana de Integração), 
a Fiep emite Certificados de Origem para as empresas 
exportadoras. A instituição capta e gerencia informações 
sobre acordos internacionais de comércio, preferências 
tarifárias, regras de origem e tratamento alfandegário, entre 
outras.

Apoio à internacionalização da sua empresa. 

PARA QUEM: Indústrias exportadoras.

COMO CONTRATAR: acesse 

www.cinpr.org.br 

// FEIRAS E MISSÕES 
EMPRESARIAIS

O QUE É: o CIN/PR organiza delegações de empresários 
de diferentes setores para participar de feiras setoriais e 
multissetoriais no exterior, com visitas técnicas e encontros 
de negócios. A missão oferece atualização ao empresário 
sobre as mais recentes tendências dos mercados nacional 
e internacional, além de abrir caminho para a transferência 
de tecnologias e contato com outras empresas que são 
referência no setor e centros de tecnologia. 

A CeBIT é a maior exposição comercial do mundo no domínio 
dos serviços de telecomunicações digitais e TI.

PARA QUEM: Indústrias exportadoras ou que desejam 
exportar.

SAIBA MAIS: acesse 

www.cinpr.org.br

// Feiras e missões empresariais - 
CeBIT 2010
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// SEMINÁRIOS E RODADAS 
DE NEGÓCIOS

O QUE É: os seminários são organizados pelo Centro 
Internacional de Negócios em parceria com outras 
instituições e têm por objetivo discutir as possibilidades 
de negócios entre o Paraná e outros países, além de 
trazer novidades nas áreas mais expressivas do comércio 
internacional, logística, transporte e relações internacionais. 
Além disso, o CIN/PR também organiza Rodadas de Negócios 
com o intuito de estreitar laços, estabelecer parcerias e 
prospectar negócios para as empresas paranaenses.

Fomenta cultura exportadora do Estado.

PARA QUEM: Indústrias exportadoras ou que desejam 
exportar.

SAIBA MAIS: acesse

www.cinpr.org.br
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//Seminários e Rodadas de Négocios
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_GESTÃO  DE 
PROCESSOS

Consultoria e treinamentos às empresas visando 
aperfeiçoar a gestão, aumentar a produtividade, e 
promover ações inovadoras.
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_Gestão de Processos
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// PQF - PROGRAMA 
DE QUALIFICAÇÃO DE 
FORNECEDORES IEL

O QUE É: prepara as empresas fornecedoras para atender às 
exigências das grandes compradoras e promove a interação 
facilitada (empresas-âncoras e fornecedoras). 

PARA QUEM: indústrias de todos os portes.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o IEL/PR e agende 
uma visita.

www.ielpr.org.br
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//PQF - Programa de Qualificação 
de Fornecedores IEL
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_ INOVAÇÃO
Projetos e ações que estimulam a inovação e a cultura 
empreendedora em projetos de pesquisa aplicada, 
desenvolvimento de produtos e processos voltados à 
Indústria.

// EDITAL SESI SENAI DE 
INOVAÇÃO

O QUE É: projetos de inovação tecnológica e social que 
compreendam a promoção de pesquisas, o desenvolvimento 
de produtos, processos, serviços e tecnologias sociais 
elaborados pelo Senai e o Sesi PR, em parceria com empresas 
do setor industrial. 

PARA QUEM: empresas de todos os portes e setores 
industriais.

SAIBA MAIS: 

- Sobre projetos de inovação tecnológica: 
0800 343 7475
www.senaipr.org.br/para-empresas

- Sobre projetos de inovação social:                                   
(41) 3271-9226
www.sesipr.org.br
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_Inovação
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_SENAI CULTURA DA 
INOVAÇÃO

Solidificar a cultura da inovação, promovendo uma 
modificação nos modelos de gestão e produção com foco na 
diferenciação em produtos, processos e serviços.

PARA QUEM: empresas de todos os portes e setores 
industriais.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

_Senai Cultura da Inovação
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// CONCURSOS E PRÊMIOS 
DE INOVAÇÃO 

O QUE É: apoio no desenvolvimento de projetos para 
Concursos e Prêmios de Inovação e Inovação Aberta (Open 
Innovation).

PARA QUEM: empresas de todos os portes e setores 
industriais.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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//Concursos e Prêmios de Inovação
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// CONSULTORIA DE INTRA-
EMPREENDEDORISMO
O QUE É: consiste em criar uma cultura e um programa de 
intraempreendedorismo voltado às empresas paranaenses, 
para que estas possam criar condições para que qualquer 
colaborador possa dar ideias de projetos inovadores e 
implementá-los. O foco principal é incentivar a empresa a 
gerar competências e inovações.   

PARA QUEM: empresas de todos os setores que aloquem no 
mínimo 40 colaboradores

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

// CPS - CAPACITAÇÃO 
E APLICAÇÃO (WS DE 
GERAÇÃO DE IDEIAS)

O QUE É: ferramenta para geração de ideias e solução 
criativa de problemas. Foco em novas ideias de produto e 
de gestão de produto. Possui foco principal em interação e 
compartilhamento de informações para gerar ideias. Produto 
desenvolvido em conjunto de acordo com a necessidade da 
empresa.

PARA QUEM: médias e grandes empresas de todos os setores.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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// CRIATIVIDADE
O QUE É: workshop para Lideranças.

PARA QUEM: empresas de todos os portes e setores 
industriais.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

// FORMAÇÃO DE AGENTES 
DE CRIATIVIDADE

O QUE É: formação de um grupo de facilitadores para geração 
de ideias e solução de problemas. Capacitação nas seguintes 
metodologias: mind map, CPS, TRIZ e facilitação de grupo. 
Voltada a grupos de 25 pessoas.

PARA QUEM: médias e grandes empresas.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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//Formação de Agentes de 
Criatividade
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// IMPLANTAÇÃO DA 
CULTURA DE INOVAÇÃO NA 
ORGANIZAÇÃO

O QUE É: criação do processo de Cultura de Inovação, 
englobando formação de líderes, grupos para soluções de 
problemas, desenvolvimento de ambientes e processo de 
intraempreendedorismo.

PARA QUEM: médias e grandes empresas.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

_voltar ao menu
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// Implantação da Cultura de Inovação na Organização
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// MIND MAP - 
CAPACITAÇÃO E APLICAÇÃO

O QUE É: capacitação e facilitação para planejamento 
estratégico. Mais do que um método, é uma ferramenta para 
geração, organização e planejamento de ideias. Capacitação 
voltada a grupos de 25 pessoas.  

PARA QUEM: pequenas, médias e grandes empresas. 

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

// OFICINA DE CRIATIVIDADE E 
INTRAEMPREENDEDORISMO

O QUE É: workshop de sensibilização sobre criatividade, 
empreendedorismo e inovação.    

PARA QUEM: funcionários das empresas de todos os setores.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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O QUE É: um serviço que abrange a internet 2.0. Modelo 
de inovação aberta com a participação de universidades, 
instituições ou pessoas físicas.     

PARA QUEM: médias e grandes empresas.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

//Inovação 2.0
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// OFICINA DE 
SENSIBILIZAÇÃO DE GESTÃO 
DO CONHECIMENTO

O QUE É: palestras sobre gestão do conhecimento, inovação, 
gestão de empresas e ativos intangíveis.

PARA QUEM: empresas de todos os portes e setores 
industriais.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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O QUE É: metodologia voltada para o desenvolvimento/ 
aprimoramento de habilidades gerenciais e entendimento da 
importância da inovação como diferencial competitivo. Um  
simulador empresarial é utilizado, no qual os participantes 
assumem o comando de uma empresa. A partir de 
informações simuladas sobre a empresa e o mercado, os 
participantes são levados a tomar decisões operacionais e 
estratégicas, competindo entre si pelos melhores resultados e 
com foco em inovação.

PARA QUEM: empresas de todos os portes e setores 
industriais.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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// WORKSHOP CULTURA DE 
INOVAÇÃO

O QUE É: consiste em criar uma cultura e um programa de 
intraempreendedorismo voltado as empresas paranaenses, 
para que essas possam criar condições para que qualquer 
colaborador possa dar ideias de projetos inovadores e  
implementá-los. O foco principal é incentivar a empresa a 
gerar competências e inovações.   

PARA QUEM: Empresas que aloquem no mínimo 40 
colaboradores

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

// TRIZ - CAPACITAÇÃO E 
APLICAÇÃO

O QUE É: ferramenta para geração de ideias voltadas à solução 
de problemas.

PARA QUEM: empresas de todos os portes e setores 
industriais.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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_SENAI GESTÃO DA 
TECNOLOGIA
// CONSULTORIA PARA 
APOIO IMPLANTAÇÃO DE 
CENTROS DE P&D

O QUE É: serviço de consultoria voltado para a organização 
de um novo centro de P&D (pesquisa e desenvolvimento 
de produtos) ou para a reestruturação de um centro de P&D 
existente. Alguns dos aspectos analisados na consultoria são 
a prospecção tecnológica e monitoramento, o planejamento 
estratégico tecnológico, as interfaces do centro de P&D 
internas à empresa (por exemplo, marketing, produção), 
as interfaces externas à empresa (por exemplo, parcerias 
para inovação aberta, fontes de financiamento), a gestão de 
projetos de P&D e a gestão do design. A ênfase e a forma de 
atuação em cada um desses processos variam de empresa 
para empresa

PARA QUEM: empresas que pretendem organizar ou já têm 
um centro de pesquisa, desenvolvimento de produtos e 
inovação.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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_Senai Gestão da Tecnologia
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// INOMAT
O QUE É: serviço de consultoria voltado para a aplicação 
da matemática a problemas empresariais. Essa aplicação 
possibilita resultados significativos em redução de custos 
e em otimização de processos. O trabalho de matemáticos 
pode trazer soluções simples para problemas complexos 
enfrentados pelo mundo empresarial, tais como logística, 
produção, distribuição e modelagem. Este serviço é prestado 
por professores da UFPR - Universidade Federal do Paraná.

PARA QUEM: empresas que buscam otimização de processos.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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- INDÚSTRIA 
O QUE É: serviço de consultoria voltado para a realização, 
pela empresa, de parceria com universidades e institutos 
de pesquisa. O relacionamento e as experiências do Centro 
Internacional de Inovação com as Agências de Inovação das 
universidades possibilitam um acesso facilitado a laboratórios 
e ao conhecimento disponível nas universidades. Possibilita 
o acesso a instituições de ciência e tecnologia de outros 
estados e de outros países.

PARA QUEM: empresas com interesse em realizar parcerias 
com universidades e institutos de pesquisa.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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ESTRATÉGICO 
TECNOLÓGICO

O QUE É: serviço de consultoria voltado à inserção da variável 
tecnológica no planejamento estratégico da empresa. 
Tecnologia e inovação estão fortemente associadas à 
competitividade e devem ser alinhadas ao posicionamento 
estratégico da empresa.

PARA QUEM: empresas que buscam a inserção da variável 
tecnológica no seu planejamento estratégico.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

//Planejamento Estratégico tecnológico
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_SENAI INOVAÇÃO 
PARA NEGÓCIOS

A Inovação em negócios é um processo estratégico que vai 
além do desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e 
serviços. Envolve a criação de novos modelos de negócios, 
novas formas de atender as necessidades dos consumidores, 
novos processos organizacionais, novos meios de competir 
e cooperar no ambiente empresarial para aumentar a 
vantagem competitiva.

PARA QUEM: Empresas de todos os portes e setores industriais

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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_Senai Inovação para Negócio
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// ANÁLISE 360º DA CADEIA 
DE VALOR

O QUE É: análise 360º do Negócio da Empresa tem como objetivo 
compreender as estratégias atuais da empresa e o comportamento 
dos seus principais concorrentes, de maneira a orientar as 
estratégias do negócio em relação à inovação.

PARA QUEM: empresas de todos os portes e setores industriais.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

// DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO DE INOVAÇÃO

O QUE É: mensura como a empresa norteia sua estratégia 
de inovação e identifica as potencialidades da empresa para 
a implantação da gestão da inovação. Mais de 80 questões 
relacionadas às práticas estratégicas de inovação da empresa 
analisadas por consultores especializados.

PARA QUEM: empresas de todos os portes e setores industriais.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

// INOPATH
O QUE É: o InoPath é o planejamento da inovação a partir de 
uma proposição concreta de desenvolvimento da capacidade 
inovativa da empresa  com oportunidades efetivas de 
crescimento por meio de produtos, processos ou serviços 
inovadores. Funciona de maneira rápida e eficaz colocando em 
prática a estratégia de inovação na empresa por meio de cinco 
etapas: análise, identificação, desenvolvimento, monitoramento e 
avaliação.

PARA QUEM: pequenas, médias e grandes empresas.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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//Diagnóstico Estratégico de 
Inovação
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// INOVALOR - PROGRAMA 
PARA GERAÇÃO DE VALOR

O QUE É: o InoValor é uma ferramenta para criar oportunidades 
de inovação para a empresa. A partir de um problema percebido 
ou de uma oportunidade de melhoria, o InoValor identifica 
soluções inovadoras com maior valor percebido para o cliente.

PARA QUEM: empresas de todos os portes e setores industriais

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

// MODELAGEM DE 
NEGÓCIOS INOVADORES

O QUE É: geração de modelos de negócio inovadores que 
representem uma nova fonte de vantagem competitiva 
considerando a criação de valor organizacional e a mudança 
da maneira de fazer negócio das empresas, tornando-se um 
novo padrão para o surgimento de novos empreendedores/
empreendimentos de sucesso.

PARA QUEM: empresas de todos os portes e setores industriais

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

// PROGRAMA DE INOVAÇÃO 
EM NEGÓCIOS

O QUE É: propõem-se a definir o foco da inovação, identificar 
oportunidades de inovar e converter estas oportunidades em 
modelo de negócio para as empresas.

PARA QUEM: pequenas, médias e grandes empresas.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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_SENAI INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA

Por meio do eixo Tecnologia, o Senai apoia as empresas na gestão 
estratégica da inovação, na realização de parcerias para obtenção 
de tecnologia, oferta de ambiente propício e apoio para projetos 
de pesquisa aplicada. Atua para incentivar o empreendedorismo, 
oportunizar novos negócios e acelerar o desenvolvimento e a 
competitividade industrial. 

Neste sentido, o Centro Internacional de Inovação do Senai, 
disponibiliza infraestrutura e rede de relacionamento para Fundos 
de Investimento parceiros, a fim de impulsionar a prospecção de 
empresas com potencial de investimento. 

Potencializa as capacidades inovadoras das empresas. 

PARA QUEM: empresas de todos os portes e setores industriais. 

COMO CONTRATAR: 
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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_Senai Inovação Tecnológica
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// DESENVOLVIMENTO DE 
PESQUISA APLICADA 

O QUE É: inovação em projetos de pesquisa aplicada, 
desenvolvimento de produtos e processos e programas de estímulo 
ao empreendedorismo para a Indústria. Por meio desse serviço, sua 
empresa pode desenvolver ou aprimorar produtos, processos ou 
sistemas. 

PARA QUEM: empresas de todos os portes e setores industriais.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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INDÚSTRIAS PARA A 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

O QUE É: projetos de cooperação do Senai com a Indústria, para 
a inovação tecnológica e social que compreendam promoção de 
pesquisas, desenvolvimento de produtos, processos, serviços e 
tecnologias sociais elaborados pelo Senai e Sesi, em parceria com 
empresas do setor industrial no Edital Sesi Senai de Inovação.

PARA QUEM: empresas de todos os portes e setores industriais.

SAIBA MAIS: 
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.editaldeinovacao.com.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

// Desenvolvimento de Pesquisa Aplicada
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// INCUBADORA E PRÉ-
INCUBADORA  

O QUE É: oferece um ambiente propício ao desenvolvimento da 
criatividade, de ideias inovadoras e comportamento empreendedor 
e intraempreendedor, entre discentes, egressos dos cursos 
ofertados pelo Senai/Colégio Sesi do PR e projetos de empresas. 
Tudo com o objetivo de fomentar a elaboração e desenvolvimento 
de projetos, produtos, processos e serviços inovadores de base 
tecnológica e social.

PARA QUEM: alunos regularmente matriculados no Senai e 
Colégio Sesi do PR; egressos até 2 anos do Senai-PR e Colégio Sesi;  
docentes.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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//Incubadora e Pré-incubadora
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_SENAI RECURSOS 
PARA INOVAÇÃO

O Núcleo tem uma equipe altamente qualificada e mantém 
uma ampla rede de relacionamento com entidades públicas 
e privadas de fomento, que apoiam as empresas.Os principais 
serviços oferecidos são  capacitações sobre as melhores 
formas de acessar as diferentes fontes de capitais existentes, 
consultorias especializadas e a promoção de ações que 
aproximem as empresas a potenciais investidores paranaenses 
na captação de recursos para inovação.

PARA QUEM: empresas com negócios inovadores de 
diferentes portes em busca de investimentos.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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//Senai  Recursos para Inovação
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// BENEFÍCIOS FISCAIS PARA 
INOVAÇÃO

O QUE É: organização contábil e preparação da empresa para 
utilização dos benefícios fiscais da Lei do Bem relativos à 
inovação tecnológica da Lei 11.196/05 e Decreto 5.798/06.

PARA QUEM: empresas tributadas no regime de lucro real com 
projetos de inovação tecnológica.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

// BROKERAGE DE 
INVESTIMENTOS

O QUE É: preparação da empresa e apresentação a Fundos de 
Investimentos, mediante: 
1. Elaboração do Plano de Negócios 
2. Sumário Executivo de Apresentação da Empresa 
3. Avaliação do Valor da Empresa (Valuation) 
4. Road Show de Apresentação a Investidores.

PARA QUEM: empresas com negócios inovadores de 
diferentes portes em busca de investimentos.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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// BROKERAGE DE 
NEGÓCIOS B2B

O QUE É: preparação da empresa e apresentação à potenciais 
parceiros Industriais/Comerciais, mediante: 
1. Apresentação do Produto/Tecnologia  
2. Elaboração do Plano de Negócios 
3. Avaliação do Valor da Empresa (Valuation) 
4. Road Show de Apresentação a Investidores.

PARA QUEM: empresas com negócios inovadores de 
diferentes portes em busca de parceiros industriais /
comerciais.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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//Brokage de Negócios B2B
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// ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS DE P&D PARA 
CAPTAÇÃO

O QUE É: o serviço envolve: 
1. Redação e encaminhamento do processo de solicitação de 
financiamento nas linhas e editais 
2. Pacote mensal de horas para consultoria na gestão do tema 
Fomentos.

PARA QUEM: empresas com projetos de inovação tecnológica.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

// PLANO DE NEGÓCIOS
O QUE É: elaboração de Planos de Negócio com foco 
e orientação para apresentação a Investidores. Este 
serviço possui duas modalidades de contratação:                                                                
1. Plano de Negócios Express - assessoria 
de apoio a elaboração de 24 horas                                                                                                             
2. Plano de Negócios Full - consultoria de elaboração com 60 
horas.

PARA QUEM: empresas com negócios inovadores de 
diferentes portes em busca de investimentos

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

//Planio de Negócios
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_SESI INOVAÇÃO 
SOCIAL

O QUE É: idealiza estratégias que geram a inovação na 
cultura organizacional da empresa e na relação com seus 
parceiros, associando a sustentabilidade, o desenvolvimento 
humano e a educação, concebendo projetos e programas 
que promovam a transformação social. 

PARA QUEM: indústrias de todos os portes.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br/inovacaosocial

_Sesi Inovação Social
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_SENAI APOIO 
TECNOLÓGICO

São oferecidos à Indústria palestras, workshops e seminários 
que dão acesso a informações técnicas e tecnológicas 
referentes a produtos, serviços e processos produtivos.

// BOLSA DE RECICLAGEM 
O QUE É: serviço on-line que divulga oportunidades de 
negócios entre as empresas que ofertam e procuram resíduos 
recicláveis que seriam jogados no meio ambiente e poderiam 
ser reaproveitados para outros fins. 

Minimiza os impactos ambientais e aumenta o 
aproveitamento de matérias-primas 

PARA QUEM: empresas de todos os portes e setores 
industriais. 

COMO CONTRATAR: 
0800 643 7475 
senaiempresas@pr.senai.br 
www.senaipr.org.br/para-empresas/

_Senai Apoio Tecnológico



129_CATÁLOGO DE PRODUTOS DO
SISTEMA FIEP_

// CLÍNICAS TECNOLÓGICAS
O QUE É: informação oferecida ao empresário através de 
uma consultoria pontual, com o objetivo de solucionar 
dúvidas específicas sobre o seu setor nas áreas de 
desenvolvimento de processo, produto e questões 
relacionadas à gestão.  Soluções são encontradas por meio 
de uma conversa informal com profissionais de renome 
nacional e internacional.

PARA QUEM: grupos de micro, pequeno e médias empresas 
e empreendedores integrantes de cadeias produtivas e 
ações coletivas como sindicatos, associações e arranjos 
produtivos locais.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

// EVENTOS TÉCNICOS
 O QUE É: organização e realização de workshop; seminário; 
palestra; conferência; simpósio; feira; congresso; atualização 
tecnológica; clínica tecnológica/palestra; tecnologia em 
foco. 

PARA QUEM: empresas de todos os portes e setores 
industriais. 

COMO CONTRATAR: 
0800 643 7475 
senaiempresas@pr.senai.br 
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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// SERVIÇO DE RESPOSTA 
TÉCNICA

O QUE É: prestado por meio da Rede de Tecnologia do 
Paraná - RETEC/PR, um sistema de informações e soluções 
que tem como objetivo apoiar micro e pequenas empresas, 
desenvolvendo sua capacidade tecnológica, econômica e de 
gestão. O catalisador de micro e pequenas empresas. 

PARA QUEM: micro e pequenas empresas.

COMO UTILIZAR: Basta acessar o portal www.pr.retec.org.br, 
fazer o cadastro da empresa e enviar a solicitação, seja sobre 
tecnologia, gestão, legislação, levantamento bibliográfico ou 
linhas de financiamento.

SAIBA MAIS:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

//Serviço de Resposta Técnica
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_SENAI 
CONSULTORIAS E 
ASSESSORIAS

Atividades de consultoria, voltadas à implementação eficiente 
de novos produtos e serviços de assessoria, que objetivam a 
melhoria de serviços, processos e sistemas.

Facilidade de pagamento com o Cartão BNDES, um cartão de 
crédito que possibilita um crédito rotativo e pré-aprovado de 
até R$ 1 milhão.

SAIBA MAIS: acesse
www.senaipr.org.br/para-empresas/

_Senai Consultorias e Assessorias
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CONSULTORIAS ESPECÍFICAS POR SETOR 
INDUSTRIAL

// Consultoria e Assessoria em Alimentos e Bebidas 

// Consultoria e Assessoria em Automação  

// Consultoria e Assessoria em Automotivo 

// Consultoria e Assessoria em Celulose e papel

// Consultoria e Assessoria em Construção civil

// Consultoria e Assessoria em Eletroeletrônico

// Consultoria e Assessoria em Ferramentaria 

 // Consultoria e Assessoria em Logística

// Consultoria e Assessoria em Madeira e Mobiliario

// Consultoria e Assessoria em Metal Mecânico

// Consultoria e Assessoria em Polímeros (plástico e borracha)

// Consultoria e Assessoria em Tecnologia da informação 

// Consultoria e Assessoria em Têxtil e vestuário

Consultorias Específicas por 
Setor Industrial
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CONSULTORIAS PARA TODOS OS SETORES 
INDUSTRIAIS

// CONSULTORIA EM DESIGN – 
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

O QUE É: consultoria para a criação ou melhoria de produtos 
que possuam diferenciais dentro do mercado de atuação da 
empresa.

PARA QUEM: todos os setores industriais.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

// CONSULTORIA EM DESIGN ESTRATÉGICO 

O QUE É: consultoria que desenvolve soluções estratégicas 
em PRODUTO, 
COMUNICAÇÃO e SERVIÇOS, visando a diferenciação frente à 
concorrentes e o aumento de valor agregado para o negócio 
da empresa, dentro ou fora de seu mercado de atuação. 

PARA QUEM: todos os setores industriais.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

//Consultoria em Design Estratégico
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// CONSULTORIA EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

O QUE É: auxilia as empresas na redução dos custos de 
energia elétrica, principalmente na linha de produção por 
meio da adoção de tecnologias mais modernas ou de criação 
de processos. Visa o uso mais racional da energia.

PARA QUEM: todos os setores industriais.

COMO CONTRATAR
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

// CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL

O QUE É: faz o diagnóstico, a orientação e apresenta a solução 
de problemas de gestão como implantação de sistemas de 
gestão da qualidade, de pessoas, estratégica, propriedade 
intelectual, financeira e da logística.  O apoio estratégico para 
a Gestão Empresarial.

PARA QUEM: Todos os setores industriais.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br

// CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE 

O QUE É: analisa e orienta para a solução de problemas 
na área do saneamento e do meio ambiente como apoio 
na utilização racional de recursos naturais, no uso de 
tecnologias de produção mais limpa, tratamento de efluentes, 
implantação de sistemas de gestão ambiental, segundo os 
requisitos de normas e da legislação vigente. A orientação 
para a sua empresa seguir a legislação e ter processos mais 
sustentáveis. 

PARA QUEM: todos os setores industriais. 

COMO CONTRATAR: 
0800 643 7475 
senaiempresas@pr.senai.br 
www.senaipr.org.br/para-empresas/

//Consultoria em Meio ambiente
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// CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 
PROPRIEDADE INTELECTUAL

O QUE É: patentear processos e produtos significa proteger os 
investimentos da empresa em pesquisa e desenvolvimento 
para que ela possa ofertá-los ao mercado com exclusividade. O 
Senai registra criações, marcas e patentes e ajuda a empresa a 
proteger seu investimento e fortalecer o seu negócio. Oferece 
ainda assessorias e consultorias sobre propriedade industrial, 
direito autoral e transferência de tecnologia, contribuindo para 
a proteção dos bens intelectuais da empresa. A criação de uma 
marca, produto ou processo novo deve ser alinhada à proteção 
desses bens, para excluir a cópia por terceiros.

PARA QUEM: todos os setores industriais.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

// CONSULTORIA EM PROCESSOS PRODUTIVOS

O QUE É: através do diagnóstico, surgem soluções e orientações 
voltadas à implantação, otimização e melhoria de processos e 
produtos. Cada ação é desenvolvida de maneira customizada 
para cada cliente.

PARA QUEM: todos os setores industriais.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

// CONSULTORIA EM SEGURANÇA NO 
TRABALHO

O QUE É: consultoria para que a empresa atenda a Norma 
Regulamentadora de prevenção de riscos de acidentes em 
máquinas e equipamentos - NR12, a Norma Regulamentadora 
em instalações e serviços de eletricidade - NR10, dentre 
outros. A sua empresa sempre deve visar a prevenção ao invés 
da correção.

PARA QUEM: todos os setores industriais.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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_SENAI CURSOS IN 
COMPANY 

O QUE É: programas de educação profissional formatados 
por consultores especializados que criam ações totalmente 
novas ou ajustam temas e conteúdos nas áreas técnicas e 
tecnológicas de acordo com as necessidades das empresas. 
Visa à capacitação de seus colaboradores (níveis operacionais 
e gerenciais), podendo ser ministrados nas dependências das 
empresas ou no Senai. 

O Senai oferece a educação profissional que as áreas técnicas 
e tecnológicas da sua empresa precisam. 

PARA QUEM: empresas de todos os portes e setores 
industriais. 

COMO CONTRATAR: 
0800 643 7475 
senaiempresas@pr.senai.br 
www.senaipr.org.br/para-empresas/

_Senai in Company
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_SENAI SERVIÇOS DE 
CERTIFICAÇÃO DE 
PRODUTOS

O QUE É: implementa e gerencia atividades de certificação 
de Produtos, de acordo com a norma ABNT ISO/ IEC 
GUIA 65, normas vigentes e regulamentações técnicas 
específicas pré-estabelecidas pelo Inmetro. O organismo 
de Certificação de Produtos tem como objetivo assegurar a 
conformidade, qualidade e confiabilidade dos produtos por 
meio de auditorias e avaliação de resultados de ensaios em 
laboratórios acreditados pelo Inmetro ou qualificados pelo 
OCP, utilizando pessoal técnico qualificado e habilitado, tendo 
direito e responsabilidades pertinentes às suas atividades de 
certificação.

ESCOPO: apoio de certificação a fabricantes de colchões do 
Brasil.

PARA QUEM: fabricantes de colchões do Brasil.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
(44) 3218-5626
ocp@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

_SENAI SERVIÇOS DE 
INSPEÇÃO

O QUE É: fornecer laudos de ensaio de acordo com as Normas 
Brasileiras de Regulamentação - NBR, certificando a qualidade 
do produto.

PARA QUEM:  Indústrias que fabricam e comercializam tubos e 
conexões de PVC para esgoto e saneamento básico.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
(46) 3262 6246.
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/
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_SENAI SERVIÇOS DE 
PROTOTIPAGEM 

O QUE É: apoia a Indústria da região na elaboração de novos 
produtos, através do acesso à tecnologia de prototipagem, 
proporcionando maior agilidade na inserção dos mesmos ao 
mercado e assim, maior produtividade.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
 (44)3293-6719
senaiempresas@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/

_Senai Serviços de Prototipagem
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_SENAI SERVIÇOS 
LABORATORIAIS

Com a maior rede privada de laboratórios integrados 
do país, o Senai dedica atenção especial à Metrologia 
Industrial, por meio de serviços de calibração e de ensaios 
para avaliação do desempenho de processos, assim como 
para avaliar a qualidade de produtos, dentro das normas 
e regulamentações exigidas pela legislação. Facilidade de 
pagamento com o Cartão BNDES, um cartão de crédito que 
possibilita um crédito rotativo e pré-aprovado de até R$ 1 
milhão.

Saiba mais no site
www.senaipr.org.br/para-empresas/ensaioslaboratoriais

_Senai Serviços Laboratoriais
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Conheça todos os nossos laboratórios:

// LABORATÓRIO DE 
ALIMENTOS E BEBIDAS
O QUE É: realiza ensaios físico-químicos e microbiológicos em  
leite e derivados, carne e derivados, em mel  e diversos outros 
alimentos e bebidas,  aplicados na avaliação  e controle do 
processo produtivo, assim como na validação da qualidade do 
produto.   

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
(43) 3294-5143
alimentos.londrina@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/ensaioslaboratoriais

// LABORATÓRIOS 
AMBIENTAIS

O QUE É: preparados para realizar ensaios que atendem 
às principais legislações ambientais vigentes nas áreas de 
águas e efluentes; resíduos sólidos, lodos, material dragado e 
compostos orgânicos; proteção do solo e águas subterrâneas 
e emissões atmosféricas. A infraestrutura  conta com 
Laboratório de Cromatografia, Laboratório de Espectrometria, 
Laboratório de Microbiologia, Laboratório de Ecotoxicologia,    
Laboratório Físico-Químico, Setor de Emissões Atmosféricas  
e Setor de Amostragem.  Atua também como Provedor de 
Ensaios de Proficiência nas áreas de águas, efluentes e solos.  
Os Laboratórios Ambientais possuem ensaios acreditados 
junto ao INMETRO.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
(41) 3271-7158
labambiental@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/ensaioslaboratoriais

//Laboratório de Allimentos e Bebidas
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// LABORATÓRIO DE 
CALIBRAÇÃO

O QUE É: realiza calibração de instrumentos de mediação 
nas grandezas elétrica,  dimensional, pressão, temperatura e 
massa. O resultado é ferramenta importante para assegurar a 
confiabilidade das medições realizadas e consequentemente 
a qualidade do processo produtivo e do produto acabado. 

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
(43) 3294-5140
metrologia.londrina@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/ensaioslaboratoriais

// LABORATÓRIO DE 
CELULOSE E PAPEL

O QUE É: realiza ensaios químicos e físicos em celulose, 
papel, papel ondulado, papelão, insumos e madeiras, cujos 
resultados são aplicados no controle do processo produtivo 
e no controle de qualidade de matéria-prima, insumo e 
produtos. Realiza também pesquisa aplicada.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
(42) 3271-4700
labpapelcelulose@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/ensaioslaboratoriais

// LABORATÓRIO DE 
CERÂMICA VERMELHA

O QUE É: realiza ensaios  de caracterização em argila, para 
composição ideal de massa cerâmica. Realiza também 
ensaios de produto acabado, entre os quais  ensaios 
dimensionais e físicos conforme norma ABNT NBR 15270-3 
para blocos e ABNT NBR 15310 para telhas.  É qualificado pela 
OCP Senai SP  e pela ANICER.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
(42) 3219-4900
labcv@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/ensaioslaboratoriais

// Cerâmica Vermelha
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// LABORATÓRIO DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

O QUE É: realiza ensaios em diversos materiais empregados 
na construção civil, tais como agregados, argamassa, 
aglomerantes, concreto, bloco de concreto, blocos 
cerâmicos, assim como realiza projetos de dosagem. Com 
forte atuação no desenvolvimento de pesquisa visando a 
melhoria dos processos e materiais do setor de construção 
civil. Acreditado no Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade no Habitat (PBQP-H) e Programa Setorial da 
Qualidade (PSQ). 

COMO CONTRATAR: 
0800 643 7475 
(44) 3218-5647 
(45) 3220-5400/5435 
senaiempresas@pr.senai.br 
www.senaipr.org.br/para-empresas/ensaioslaboratoriais

// LABORATÓRIO DE 
MINERAIS 

O QUE É: avalia as condições de cada exploração, apontando 
a sua viabilidade e a melhor solução de beneficiamento para 
o material explorado. Além disso, realiza a caracterização 
tecnológica de minérios e faz pesquisa e desenvolvimento de 
tecnologia para beneficiamento de minérios. 

COMO CONTRATAR: 
0800 643 7475 
senaiempresas@pr.senai.br 
www.senaipr.org.br/para-empresas/ensaioslaboratoriais

//Laboratórios de Minerais
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// LABORATÓRIO DE 
TESTE DE QUALIDADE DE 
SOFTWARE

O QUE É: mapeamento de requisitos de software com 
foco em teste; levantamento e organização dos requisitos 
do sistema; matriz de rastreabilidade; avaliação técnica 
(diagnóstico); avaliação técnica do processo produtivo e do 
nível de maturidade da empresa; coaching em qualidade 
de software (produto e processo); apoio à implantação de 
processos MPS.BR, CMMI e ISSO; teste de vulnerabilidade 
(segurança); teste de carga; teste de estresse; teste de 
desempenho; teste funcional; teste funcional para sistemas 
embarcados.

COMO CONTRATAR:
0800 643 7475
(43) 3294-5140
teste.software@pr.senai.br
www.senaipr.org.br/para-empresas/ensaioslaboratoriais

// LABORATÓRIO TÉCNICO 
DE ENSAIOS 

O QUE É: apoio ao setor de móveis e colchões por meio da 
realização de ensaios aplicados ao controle de qualidade 
em colchões de espumas flexíveis de poliuretano e molas, 
compensado multilaminado e aglomerado. Acreditado junto 
ao INMETRO para ensaios em espuma flexível de poliuretano, 
compensado multilaminado e aglomerado.

COMO CONTRATAR: 
0800 643 7475 
(41) 3299-6217 
labsaojose@pr.senai.br 
www.senaipr.org.br/para-empresas/ensaioslaboratoriais

//Laboratórios de Teste de 
Qualidade de Software
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_RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

Serviços de consultoria em gestão socialmente 
responsável e orientação a empresas que 

buscam um crescimento coligado ao 
desenvolvimento pleno do trabalhador e da 

comunidade local.
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_INDICADORES 
SOCIAIS

// MAPA SOCIAL 
O QUE É: investigação e reconhecimento das potencialidades 
e recursos locais a fim de nortear programas de 
desenvolvimento social, baseados nas práticas de gestão da 
responsabilidade social das empresas.

Norteia potencialidades de investimento social das empresas.    

PARA QUEM: indústrias.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br

// MODELO SESI DE 
SUSTENTABILIDADE NO 
TRABALHO 

O QUE É: um diagnóstico das práticas de gestão da 
responsabilidade social que impactam na melhoria de 
qualidade de vida dos colaboradores e na produtividade do 
trabalho. 

Incentiva a adoção das práticas que melhoram as condições de 
trabalho e impulsionam a produtividade e competitividade da 
empresa.

PARA QUEM: indústrias.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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// PESQUISA E GESTÃO DA 
QUALIDADE DE VIDA NO 
TRABALHO 

O QUE É: auxilia na definição, implantação e monitoramento 
de um programa de qualidade de vida na empresa, que 
contemple a melhoria das relações internas e o bem-estar 
dos funcionários nos níveis individual (atividades físicas, 
gerenciamento do estresse, alimentação e comportamentos 
preventivos) e organizacional (relevância social do 
trabalho, benefícios, realização pessoal, meio ambiente e 
relacionamento corporativo).

Potencializa os programas de qualidade de vida das empresas.

PARA QUEM: indústrias.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br

// PESQUISA E GESTÃO DO 
CLIMA ORGANIZACIONAL 

O QUE É: consultoria que fornece subsídios para a gestão 
efetiva do clima organizacional, por meio da mensuração 
do nível de satisfação dos colaboradores com relação 
ao ambiente da empresa, permitindo a identificação de 
oportunidades de melhoria, a elaboração de planos de ação, 
avaliando e monitorando ações que contribuam para a 
construção de relações sustentáveis no ambiente de trabalho.

Identificação de oportunidades de melhoria e elaboração de 
planos de ação para a construção de relações mais sustentáveis 
no ambiente de trabalho

PARA QUEM: indústrias.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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_POLÍTICAS E 
PROGRAMAS DE 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

// GESTÃO DA DIVERSIDADE: 
EQUIDADE DE GÊNERO 

O QUE É: consultoria para adoção de práticas de equidade 
de gênero nas áreas de Gestão de Pessoas e Cultura 
Organizacional, compreendendo a igualdade de direitos, de 
oportunidades de reconhecimento e inserção de mulheres na 
Indústria.

Desenvolver a sensibilidade e o respeito às diferenças como 
uma competência organizacional.

COMO CONTRATAR: acesse
www.sesipr.org.br/equidadedegenero
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//Gestão da Diversidade: 
Equidade de Gênero
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// GESTÃO DA DIVERSIDADE: 
INCLUSÃO DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

O QUE É: orienta a indústria no processo de inclusão e 
retenção de pessoas com deficiência (PcD), promovendo não 
apenas o cumprimento da legislação vigente, mas também 
a construção de uma cultura de valorização da diversidade 
humana na comunidade industrial.

A química da diferença traz novas perspectivas para as 
empresas.

PARA QUEM: indústrias.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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//Gestão da Diversidade: Inclusão de 
Pessoas com Deficiência
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// SESI GESTÃO DE PESSOAS
O QUE É: temas em RH, que podem ser trabalhados como 
programas de capacitação em grupo ou em formato de 
consultoria na própria empresa, são práticos e repletos 
de modelos e ferramentas para aplicação imediata, tais 
como Diagnósticos detalhados para apoio à tomada de 
decisão, Legislação Trabalhista, Políticas e Indicadores de RH, 
Recrutamento e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, 
Desenvolvimento de Líderes, Remuneração, Pesquisas em RH, 
entre outros.

Gera informações nesta área, tanto para empresários, gestores 
de pessoas e líderes das organizações.

PARA QUEM: indústrias de todos os portes.

COMO CONTRATAR: através do email  
gestaodepessoas@sesipr.org.br. 

Saiba mais no site www.sesipr.org.br

// INVESTIMENTO SOCIAL 
PRIVADO 

O QUE É: com o uso das ferramentas gerenciais, essa 
consultoria orienta a empresa para uma atuação social mais 
sólida e efetiva no uso e na destinação dos investimentos.  

Investimento social privado é o repasse voluntário e sistemático 
de recursos privados de maneira planejada e monitorada, para 
projetos sociais de interesse público.

PARA QUEM: indústrias.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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// NORMA SA 8000
O QUE É: o Sesi presta consultoria na qualificação da empresa 
para o processo de certificação, direcionando estratégias 
e recursos na busca desse resultado. É uma ferramenta de 
gestão de  pessoas orientada por nove requisitos: trabalho 
infantil, trabalho forçado, saúde ocupacional e segurança, 
liberdade de associação e direito à negociação coletiva, 
discriminação, práticas disciplinares, horário de trabalho, 
remuneração e sistemas de gestão.

A Social Accountability - SA8000 é o primeiro padrão global de 
certificação social que busca garantir os direitos básicos dos 
trabalhadores.

PARA QUEM: indústrias.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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// PSQT - PRÊMIO SESI 
QUALIDADE NO TRABALHO

O QUE É: identifica e reconhece as boas práticas de 
responsabilidade social da indústria, tendo como foco a 
inovação nos modelos de trabalho para a sustentabilidade 
dos negócios. As áreas avaliadas pelo PSQT são: 
cultura organizacional, gestão de pessoas, educação e 
desenvolvimento, ambiente de trabalho seguro e saudável, 
inovação e desenvolvimento socioambiental. 

Reconhecimento das melhores ações de responsabilidade social 
da Indústria.

PARA QUEM: Indústrias.

COMO PARTICIPAR: acesse o site

www.sesipr.org.br
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//PSQT - Prêmio Sesi Qualidade no 
Trabalho
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// SESI COZINHA BRASIL 
O QUE É: cursos ministrados por nutricionistas com duração 
de 10 ou 20 horas, orientam a população sobre uma 
alimentação nutritiva e de baixo custo. Além disso, levam 
informações para que as pessoas possam produzir processar, 
consumir e conservar os alimentos da melhor maneira 
possível, com o mínimo de desperdício e o máximo de 
aproveitamento do seu valor nutricional.

Cozinha-escola estruturada em unidade móvel

PARA QUEM: indústrias.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br/cozinha

www.cozinhabrasil.org.br
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//Sesi Cozinha Brasil
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// VOLUNTARIADO 
EMPRESARIAL 

O QUE É: assessoria para a implantação e gestão de 
Programas de Voluntariado Empresarial, alinhados às diretrizes 
da empresa quanto ao relacionamento com os públicos 
interno e comunidade. 

Orienta para a mobilização, engajamento e capacitação 
de voluntários para a gestão de projetos e ações sociais 
planejadas e sustentáveis. 

O desenvolvimento social é o centro do novo modelo de 
voluntariado no meio empresarial.

PARA QUEM: indústrias.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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//Voluntariado 
Empresarial
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_TRANSPARÊNCIA E 
COMUNICAÇÃO

// GESTÃO DO 
RELACIONAMENTO 

O QUE É: auxilia na sensibilização, mobilização e 
estabelecimento de diálogo na cadeia de valor das empresas, 
despertando parceiros e fornecedores para o processo de 
mútua cooperação nos negócios.

As condutas socialmente responsáveis integram e vinculam o 
ambiente em que as empresas se inserem.

PARA QUEM: indústrias.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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//Gestão do 
Relacionamento
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// RELATÓRIOS 
SOCIOAMBIENTAIS 

O QUE É: a Consultoria Sesi em relatórios sociais orienta como 
medir, divulgar e prestar contas dos resultados alcançados 
no contexto dos compromissos, da estratégia e da forma 
de gestão da organização, com vistas ao desenvolvimento 
sustentável.

Informar todas as partes interessadas sobre os resultados 
econômicos, sociais e ambientais é uma prática valorizada pela 
sociedade.

PARA QUEM: Indústrias.

COMO CONTRATAR: Entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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//Relatórios 
Socioambientais
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_SEGURANÇA 
E SAÚDE NO 

TRABALHO
Exames, programas de orientação, 
conscientização e prevenção, que 

têm como objetivo cuidar da saúde 
e qualidade de vida do trabalhador 
da Indústria, diminuindo também o 

absenteísmo. 
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_AUDIOMETRIA 
OCUPACIONAL

O QUE É: exame realizado para avaliar a audição do 
trabalhador exposto a níveis de pressão sonora elevados, 
visando o monitoramento de sua audição, atendendo a 
obrigatoriedade legal, que visa o controle da exposição 
ocupacional a riscos que possam afetar a saúde do 
trabalhador.

PARA QUEM: indústrias cujos trabalhadores estão expostos a 
fatores de riscos que possam afetar a audição, a saber: ruído, 
produtos químicos e vibração.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br

_AUXÍLIO DIAGNÓSTICO // 
EXAMES DIVERSOS

O QUE É: exames complementares às consultas clínicas 
ocupacionais, realizados para avaliar e monitorar a saúde dos 
trabalhadores, tais como: teste de visão (acuidade visual), 
espirometria, raio-x, eletrocardiograma, eletroencefalograma, 
exames laboratoriais toxicológicos e clínicos.

PARA QUEM: indústrias cujos trabalhadores estão expostos a 
fatores de riscos que possam afetar a saúde física e mental, na 
realização das tarefas.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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_AVALIAÇÃO 
OSTEOMUSCULAR

O QUE É: ferramenta utilizada para investigar questões que 
possam interferir na integridade física ou no bem-estar do 
trabalhador, podendo gerar lesões osteomusculares (LER/
DORT), e assim a diminuição da produtividade. Seu principal 
objetivo é a prevenção ou a detecção precoce de lesões já 
instaladas.

PARA QUEM: trabalhadores da Indústria.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br

_AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 
DE AGENTES AMBIENTAIS

O QUE É: avaliação quantitativa realizada conforme indicação 
do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, por 
engenheiro de segurança ou técnico de segurança dos 
agentes físicos: ruídos, calor, vibração e frio; químicos: gases, 
poeiras, névoas, vapores e fumos metálicos existentes no 
ambiente de trabalho.

PARA QUEM: empresário e gestor de Recursos Humanos da 
Indústria.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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_CARTÃO SESI // 
ODONTOLOGIA, FARMÁCIAS 
E MAIS BENEFÍCIOS

O QUE É: ferramenta de gestão de benefícios sociais, 
destinada aos trabalhadores das Indústrias e seus 
dependentes. Possibilita acesso a serviços odontológicos, 
compras em farmácias, livrarias e papelarias além de 
descontos em cinemas e teatros. 

Benefícios: valor subsidiado pelo Sesi; facilidade de desconto 
em folha de pagamento; única fatura para todos os benefícios; 
Prazos para pagamento.

PARA QUEM: sindicatos e as indústrias.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br/cartaosesi
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_Cartão Sesi//Odontologia, 
Farmácias e mais Benefícios
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_CLÍNICAS SOCIAIS // SESI
O QUE É: programa que promove encontros de consultores 
técnicos com empresários, onde são discutidos temas 
ligados à gestão de recursos humanos, segurança e saúde no 
trabalho, impostos, inclusão entre outros.

PARA QUEM: empresários e profissionais de comando de 
indústrias de todos os portes. 

COMO CONTRATAR: através dos Sindicatos dos diversos 
setores da indústria paranaense.

_CONSULTAS CLÍNICAS 
OCUPACIONAIS 

O QUE É: consultas realizadas por um médico clínico ou do 
trabalho, voltado à saúde ocupacional, para o diagnóstico de 
doença do trabalho. Ao final de cada consulta é emitido um 
ASO (atestado de saúde ocupacional) para cada trabalhador. 
Os atendimentos podem ser realizados na própria empresa.

Saúde e segurança para o trabalhador da indústria.

PARA QUEM: trabalhadores das Indústrias. 

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br

// Consultas clínicas ocupacionais
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_CURSOS DE CIPA // 
COMISSÃO INTERNA DE 
PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

O QUE É: curso para formação dos integrantes da CIPA, com 
20 horas presenciais que podem acontecer nas unidades 
do Sesi ou dentro das empresas. Orienta os participantes da 
comissão a identificar riscos de acidentes nos ambientes de 
trabalho e medidas para reduzir ou eliminar tais riscos.

Saúde e segurança para o trabalhador da indústria.

PARA QUEM: cipistas titulares, suplentes e designados.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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_Cursos de CIPA//Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes
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_DSEV // DIAGNÓSTICO DE 
SAÚDE E ESTILO DE VIDA

O QUE É: ação que fornece, após aplicação de questionário 
e realização de um circuito de saúde, um relatório com os 
dados compilados de todos os trabalhadores participantes 
do diagnóstico, apurado para detectar doenças não 
transmissíveis. 

PARA QUEM: Indústrias que tenham interesse em realizar um 
levantamento dos dados de seus trabalhadores.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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_DSEV//Diagnóstico de Saúde e 
Estilo de Vida
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_LTCAT // LAUDO 
TÉCNICO DAS CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS NO TRABALHO

O QUE É: laudo elaborado para verificação da exposição 
efetiva aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou 
associação destes, para fins de concessão da aposentadoria 
especial.

Indústria segura se faz com prevenção.

PARA QUEM: empresário e gestor de Recursos Humanos da 
Indústria.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br

SE
G

U
RA

N
Ç

A
 E

 S
A

Ú
D

E 
D

O
 T

RA
BA

LH
O

_LTCAT//Laudo Técnico das 
Condições Ambientais no Trabalho
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_LAUDOS DE 
INSALUBRIDADE E 
PERICULOSIDADE

O QUE É: laudo desenvolvido por profissionais (somente 
engenheiros) de segurança com a finalidade de atender 
às exigências das Normas Regulamentadoras, visando a 
caracterização da insalubridade e ou periculosidade.

PARA QUEM: empresário e Gestor de Recursos Humanos da 
Indústria.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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_PROGRAMA DE 
CONSULTORIA EM 
NUTRIÇÃO

O QUE É: programa que possibilita que os trabalhadores 
tenham conhecimento dos alimentos que beneficiam o seu 
organismo de acordo com a patologia que possuem, bem 
como direcioná-los para atividades físicas que contribuam 
também para seu bem-estar e controle das doenças crônicas.

PARA QUEM: trabalhadores pesquisados no diagnóstico de 
saúde e estilo de vida (DSEV).

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br

_PALESTRAS EM 
SEGURANÇA E SAÚDE

O QUE É: palestras nos temas: Noções de Combate a Incêndio, 
Importância da CIPA na empresa, SIPAT (Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho) e outros temas na área 
de Saúde.

PARA QUEM: sindicatos e Indústrias

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br

// Programa de Consultoria em Nutrição
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_PCMSO  // PROGRAMA 
DE CONTROLE MÉDICO DE 
SAÚDE OCUPACIONAL 

O QUE É: programa que orienta as empresas nos 
procedimentos a serem adotados para controle médico 
de saúde ocupacional, em função dos riscos aos quais os 
empregados se expõem no ambiente de trabalho. O PCMSO 
proporciona maior rapidez e menor deslocamento dos 
trabalhadores através das unidades móveis de atendimento (a 
partir de 20 trabalhadores).

Conscientização para o trabalhador da Indústria e comunidade.

PARA QUEM: indústrias de todos os portes.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br

// Dia mundial de segurança no trabalho
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_PPPA //PROGRAMA DE 
PREVENÇÃO DE PERDAS 
AUDITIVAS 

O QUE É: anexo ao PCMSO, tem o objetivo de monitorar 
possíveis danos à saúde auditiva do trabalhador, 
diagnosticando e prevenindo as perdas auditivas induzidas 
por níveis de pressão sonora elevados. Auxilia as empresas 
a cumprirem a legislação vigente e minimizam demandas 
judiciais nas esferas trabalhista, cível e criminal.

PARA QUEM: indústrias cujos trabalhadores estão expostos a 
fatores de riscos que possam afetar a audição, a saber: ruído, 
produtos químicos e vibração.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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_ PPRA  //PROGRAMA DE 
PREVENÇÃO DE RISCOS 
AMBIENTAIS 

O QUE É: programa desenvolvido para antecipar, avaliar e 
controlar os riscos do ambiente de trabalho propondo ações 
de melhoria. A empresa receberá o Perfil Profissiográfico 
Previdenciário do ano de vigência, documento histórico-
laboral individual, destinado a prestar informações ao INSS 
sobre as atividades do trabalhador que, em princípio, exigem 
aposentadoria especial.

PARA QUEM: indústrias de todos os portes.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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_PROGRAMAS INTEGRADOS 
DE SEGURANÇA E SAÚDE 
NO TRABALHO DO SESI

O QUE É: Os Programas Integrados que inserem as questões 
de SST no planejamento estratégico e nos negócios da 
empresa, com a vantagem de informatizar os serviços, 
permitindo o levantamento de indicadores que direcionem as 
ações para a redução de doenças e acidentes de trabalho.

Mais do que uma obrigação legal, prevenir acidentes e doenças 
do trabalho é um importante fator de diferenciação com 
influência na rentabilidade e na sustentabilidade das empresas.

PARA QUEM: micro, pequenas e médias empresas.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br

_SESI ERGONOMIA
O QUE É: análise e estudo dos postos de trabalho para sugerir 
melhorias que atendam às necessidades da empresa quanto 
à preservação da saúde física e mental do trabalhador, com 
foco na segurança, condições de trabalho e produtividade, 
visando proporcionar-lhes qualidade de vida.

PARA QUEM: indústrias cujos trabalhadores estão expostos a 
fatores de riscos que possam afetar a saúde física e mental, na 
realização das tarefas.

COMO CONTRATAR: entre em contato com o Sesi mais 
próximo e agende uma visita.

www.sesipr.org.br
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