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A Indústria 4.0 é aqui, 
na FIEG, no SESI e SENAI

N a acelerada corrida da Indústria 4.0, essa alucinante e 
apaixonante revolução que transforma o mundo, a partir da 
mudança dos processos produtivos, que impacta o jeito de viver 

das pessoas, não temos dúvida em assegurar que o Sistema Indústria em Goiás 
está na vanguarda das tendências, que englobam tecnologias focadas na automação, 

digitalização e troca de dados utilizando conceitos como sistemas ciberfísicos, internet das 
coisas (IoT) e computação em nuvem, com foco na melhoria da eficiência e competitividade.

No limiar de 70 anos de história, FIEG, SESI e SENAI, instituições pioneiras da industrialização 
goiana, brilham como verdadeiros campeões em mais um exitoso exercício de atividades, como mostra 

este breve resumo do Relatório SESI e SENAI 2021 – Grandes Números. 
Nem mesmo o recrudescimento da pandemia da Covid-19, que afetou rigorosamente nosso cotidiano, 

nosso trabalho, nossos negócios, tudo enfim em nossa vida – agravado pelo surgimento da nova variante Ômicron 
–, foi capaz de impedir os avanços em um ano marcado por realizações alvissareiras.

As muitas conquistas – expressas em vitórias de nosso ensino de robótica pelo mundo, na elevação do patamar de 
qualidade da educação básica, profissional e tecnológica, por sua abrangência, e na expansão da capilaridade da Rede de 

Ensino pelo Estado – refletem fortes investimentos e mudança estratégica na forma de gestão, voltada para a sustentabilidade 
e um melhor aproveitamento de recursos financeiros oriundos de receitas próprias e da contribuição compulsória das indústrias – 
nossos acionistas.

SESI, SENAI e Indústria, 
a sintonia perfeita

A tender aos clientes (indústrias) de forma customizada, ou seja, suprindo 
suas reais necessidades, sem ideia fixa no portfólio de prateleira. Essa sempre 
foi, historicamente, premissa do SESI e SENAI em Goiás. Em 2021, procuramos ir 

além do que preconizam formalmente as missões das instituições, buscando verdadeiramente 
sair ou ‘pensar fora da caixa’, expressão que define, no mundo contemporâneo, buscar 
alternativas, gerar novas ideias, ter visão ampliada.

Parceiros de primeira hora da indústria – seja promovendo educação básica e educação 
profissional e tecnológica, em seus diversos níveis, e qualidade de vida dos trabalhadores, com foco na 
competitividade das empresas –, SESI e SENAI têm muitos bons resultados a mostrar do exercício de 2021, a 
despeito das dificuldades de uma conjuntura sob impacto da persistência da pandemia da Covid-19. 

Mais do que se manter na média nacional dos Departamentos Regionais das instituições, agregamos capítulos 
importantes em uma história vitoriosa, com resultados como a obtenção de nota máxima no Ministério da Educação (MEC) 
pela Faculdade SENAI Fatesg, de Goiânia, para oferta de cursos de graduação e pós-graduação na modalidade de Educação 
a Distância (EaD), o avanço no índice de empregabilidade dos egressos de cursos técnicos do SENAI, passando de 83,9% para 
89,4%.

O que dizer das muitas conquistas nacionais e internacionais da robótica do SESI Goiás? Ou da atuação exemplar da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), que completou duas décadas transformando vidas.

Na esteira de investimentos para modernização e ampliação da presença das instituições no Estado, inauguramos 
o Núcleo Integrado SESI SENAI de EaD e a Clínica Médica SESI, duas importantes conquistas voltadas para atendimento às 
empresas e aos trabalhadores.

Paulo Vargas, Diretor 
Regional do SENAI e 
Superintendente do SESI

Sandro Mabel, 
Presidente da 
Federação das 
Indústrias do Estado 
de Goiás (FIEG) e dos 
Conselhos Regionais 
do SESI e SENAI
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Resumo do atendimento do 
SESI e SENAI no Estado em 2021

DE NORTE A SUL 2021
Municípios em Goiás 148
Fora do Estado 37

Empresas e 
Instituições 
atendidas

PELO 
SESI 7.579
PELO 
SENAI 2.255

S E S I  E  S E N A I
ONDE ESTAMOS

Expectativa em Valparaíso

“ Vamos contribuir diretamente com o 
cidadão, que a partir de agora, em 

Valparaíso, vai ter a oportunidade de se qualificar 
na instituição que é referência. Além da 
oportunidade da qualificação, esse núcleo aqui vai 
gerar riqueza para a cidade e o crescimento com a mão de 
obra qualificada, mais indústrias. E a cidade vai ganhar, 
obtendo muito mais arrecadação.”
Pábio Correia Lopes, prefeito de Valparaíso de Goiás, durante inauguração do Núcleo Senai



Fonte: Gerência de Planejamento e Controle (GPC)

S E S I
EDUCAÇÃO BÁSICA 

/ MATRÍCULAS

S E S I
EDUCAÇÃO CONTINUADA S E S I

CULTURA 
E LAZER

S E S I
SAÚDE E SEGURANÇA 
NA INDÚSTRIA

230.819
Pessoas Beneficiadas com 
Contratos em Saúde e Segurança 
e Promoção da Saúde

S E N A I
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO

29.582
horas de atendimento

598
empresas atendidas

9.690
Aprendizes 
matriculados

53.527
Matrículas gratuitas

 O SENAI aplicou 84% da 
contribuição compulsória em 
cursos gratuitos
 45.231 matrículas em 

EaD em cursos de qualificação 
profissional e técnicos

Parceiro de longa data

“ “O SENAI é nosso parceiro de longa data, 
está com a gente desde o início, e isso 

agrega muito para a indústria porque 
precisamos de profissionais bem 
treinados, tanto na parte técnica 
quanto nas questões 
comportamentais.”
Jheniffer Carvalho, assistente 
administrativa de RH da Canpack

Sonho concretizado

“ Sonhei durante toda a minha adolescência em 
representar o SENAI Canaã na Worldskills, na 

categoria de design gráfico. Hoje, muito bem amparado por 
toda a equipe da unidade, consegui realizar meu desejo de 
levar a bandeira da escola, do Estado e do Brasil para o 
mundo todo.”
Gustavo Oliveira de Souza, ex-aluno da Escola SENAI Vila Canaã, 
medalhista de ouro na Worldskills Américas, na ocupação de design 
gráfico, e de prata no mundial de design gráfico da Adobe

Educação 
do futuro

“ Acompanhar a 
atuação do SESI 

e SENAI é sempre muito 
proveitoso. Nos traz 
esperança de uma educação 
melhor, de mais qualidade, 
conectada com a tecnologia e com o 
futuro que se aproxima. Já temos uma 
parceria próspera e frutífera com as 
instituições e esse trabalho será ampliado na 
nossa gestão, temos boas experiências a 
serem compartilhadas.”
Wellington Bessa, secretário de Educação de Goiânia

Prontos para o mercado de trabalho

“ É uma alegria muito grande poder olhar de perto os projetos 
inovadores que esses jovens desenvolvem aqui, de observar o 

potencial de cada um e de saber que eles vão sair daqui com uma 
formação completa e de qualidade, prontos para o mercado de trabalho 
e com capacidade para contribuir com o crescimento da nossa cidade.”
Rogério Cruz, prefeito de Goiânia, durante visita à Escola SESI SENAI Jardim Colorado, na capital

Senai & indústria 
da moda

“O novo bloco do vestuário 
vai contribuir com a formação 

de mais profissionais qualificados. A 
pandemia atingiu duramente o setor da 
moda, mas com o aquecimento da economia 
estamos revertendo esses impactos negativos e 
vamos precisar de mão de obra capacitada que 
atenda aos desafios dessa retomada.”
José Divino Arruda, presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário 
de Goiás (Sinvest) e da Câmara Setorial da Moda, durante inauguração 
do novo bloco do vestuário da Faculdade Senai Ítalo Bologna

EJA: de Goiás 
para o Rio 
de Janeiro

“ A EJA realizada em 
conjunto com o SESI 

Goiás é uma parceria muito feliz, 
que deu tão certo, contabiliza quase 
500 formandos desde 2012, e que foi 
levada para a unidade industrial da 
fábrica no Rio de Janeiro, localizada em 
Piraí, em plena pandemia, com a realidade das 
aulas on‑line, graças a todo o trabalho levado 
pelo time da EJA do SESI Goiás.”
Victor Coutinho, empresário, CEO da Carta Fabril, com unidades 
em Anápolis e Piraí (RJ), em depoimento sobre os 20 anos da 
Educação de Jovens e Adultos do SESI, comemorados em 2021

Educação 
Infantil e Ensino 
Fundamental:

5.145

Ensino Médio:

3.599 

Educação 
de Jovens e 
Adultos:

4.332

Total:

13.076

104.774
Associados vigentes 
no SESI Clube

14.475
Diárias em Aruanã

3.655
EMPRESAS

Fonte: Gerência de Planejamento e Controle (GPC)

Fonte: Gerência de Planejamento e Controle (GPC)

NÚMERO DE CONTRATOS

Serviços 
Técnicos:

69
Consultoria em 
Tecnologia:

313
Serviços 
Metrológicos:

897
TOTAL:

1.317
Fonte: Gerência de Planejamento e Controle (GPC)

Educação:

9.155
MATRÍCULAS

Fonte: Gerência de Planejamento e Controle (GPC)

Formação Inicial e 
Continuada:

133.948
Técnico de Nível 
Médio:

11.703
Educação Superior:

1.728
TOTAL:

147.379

MATRÍCULAS

Fonte: Gerência de Planejamento e Controle (GPC)

CLÍNICA MÉDICA SESI, PROMOÇÃO DA SAÚDE 
E QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR

Um novo serviço na área de saúde, a 
Clínica Médica SESI irá suprir demandas 
que envolvem prevenção e assistência 
à saúde do trabalhador da indústria, 
bem como da comunidade em geral. 
O local, no Palácio da Indústria, no 
Centro de Goiânia, tem capacidade para 
atender mais de 5 mil consultas por mês, 
divididas em mais de 18 especialidades, 
além de realizar exames especializados. 
O modelo integrado, em local único, 
proporciona aos pacientes conforto, 
bem-estar, rapidez e segurança.

Pesquisa, 
Desenvolvimento 
e Inovação:

38

22.054
Pessoas Inscritas em 
Atividades Físicas, 
Esportivas e Culturais

70.298
Consultas médicas e 
odontológicas

82.382
Vacinas Aplicadas

131.123
Horas em Programas 
Legais e Consultorias

86.824
Exames

15.790
Inscrições em Cursos de 
Saúde e Segurança na 
Indústria

36.261
Participantes Eventos 
Educativos (Teatros e 
Palestras)

INDÚSTRIA

NÃO INDÚSTRIA
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Num investimento de R$ 1,2 milhão, o Núcleo Integrado de Educação 
a Distância (EaD) SESI e SENAI ganhou nova sede, instalada no Palácio 
da Indústria, local estratégico no cruzamento das Avenidas Tocantins 
e Anhanguera, um dos prédios históricos do Centro e tradicional 
sede da FIEG que passou recentemente por revitalização e 
reforma. O Núcleo Integrado de EaD, com modernos recursos 
tecnológicos, digitais e inovadores, amplia e diversifica 
as possibilidades de atendimento aos clientes, com 
foco na qualidade e em maior oferta de cursos 
e vagas, em ação conjunta com as Unidades 
do SESI e SENAI, segundo o presidente 
da FIEG e dos Conselhos Regionais 
do SESI e SENAI, Sandro Mabel.

S E N A I
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

E TECNOLÓGICA

Sandro Mabel 
“interage” com 
robô adquirido 
para o Núcleo 
Integrado SESI 
SENAI EaD, 
inaugurado 
no Palácio da 
Indústria

NOVO NÚCLEO INTEGRADO SESI E SENAI EAD 
AMPLIA ATENDIMENTO E OFERTA DE CURSOS 

Polo avançado SENAI Cimatec 
inicia projetos de pesquisa

“ A parceria abriu outros campos de 
possibilidades e sinalizou novos negócios, 

que vão trazer bons resultados.”
Eduardo Zuppani, presidente do Conselho Temático de Assuntos Tributários (CTAT), 

da FIEG, sobre a implantação em Goiás de um polo avançado do Centro Integrado de 
Manufatura e Tecnologia (SENAI Cimatec) – unidade referência nas áreas de pesquisa 

aplicada e inovação, com sede em Salvador (BA) –, que vai desenvolver projeto de pesquisa 
e inovação para a Eximia Industrial, de Aparecida de Goiânia, empresa ligada ao Grupo Zuppani

“ “A indústria da 
moda está em 

constante atualização 
tecnológica e o Senai vem 

acompanhando essa modernização, 
com oferta de cursos e infraestrutura 

avançados.”
Edilson Borges, presidente do Sindicado das 

Indústrias de Confecções e Roupas em Geral de 
Goiânia (Sinroupas), no mesmo evento

75%

25%



SESI – Departamento Regional de Goiás
SENAI – Departamento Regional de Goiás
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SESI
Promover a educação e a qualidade de 

vida dos trabalhadores, contribuindo 
para elevar a produtividade industrial e 

a gestão socialmente responsável.

SENAI 
Promover a educação profissional 
e o ensino superior, a inovação 
e a transferência de tecnologias 
industriais, contribuindo para elevar 
a competitividade da indústria.

N O S S A  M I S S Ã O

NOSSO PROPÓSITO
TRANSFORMAR VIDAS PARA UMA INDÚSTRIA MAIS COMPETITIVA


