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Resumo do atendimento do SESI e 
SENAI no Estado em 2020

DE NORTE A SUL 2020

Municípios em Goiás 133

Fora do Estado 25

Empresas e Instituições 
atendidas

PELO 
SESI 8.113
PELO 
SENAI 3.801

S E S I  E  S E N A I

ONDE ATUAMOS

NUNCA É TARDE PARA 
RECOMEÇAR!

“ Com ajuda dos professores do Sesi, 
descobri que poderia mais. Adquiri 

conhecimentos e convivi com outras pessoas. 
Precisei parar por conta da pandemia, mas quero 
continuar estudando e voltar a trabalhar. ”
Maria da Cruz Conceição, ex-aluna do Programa de Educação de Jovens e Adultos 
do Sesi, sobre a experiência de voltar a sala de aula para concluir o ensino médio.



Educação e profissionalização como 
agentes transformadores

O 
ano de 2020 foi atípico, repleto de restrições, perdas e medo. Mas, também, um 
ano cheio de desafios. E foi enfrentando as adversidades que o SESI e SENAI Goiás 
se inovaram na oferta de serviços nos âmbitos da Educação, Saúde e Segurança, 

Educação Profissional e da Tecnologia e Inovação. 
Colocadas à prova, no contexto da pandemia da Covid-19, nossas equipes se reinventaram 

para transformar o modelo de trabalho, garantir o distanciamento e protocolos de segurança, e, 
ao mesmo tempo, levar soluções para a indústria, educação de qualidade para crianças, jovens e adultos. Foi um ano de resiliência e 
aprendizado para todos!

Os números apresentados a seguir são o resultado da atuação de nossa rede de atendimento, abrangendo os principais polos 
produtivos do Estado, e demonstram nossa vitória, ao mantermos a qualidade de nosso trabalho, fato reconhecido por nossos 
acionistas, nossos estudantes – verdadeiros campeões – e pela sociedade em geral.

Neste ano, em que a FIEG completa 70 anos de fundação, só podemos comemorar esses resultados, que fortalecem o Sistema 
Indústria em Goiás, alicerçam nossa economia e possibilitam que cada vez mais jovens conquistem seus sonhos, pois FIEG, SESI, 
SENAI e IEL seguem no propósito de fazer o bem e formar campeões, pelo futuro do trabalho, pelo futuro da indústria goiana.

Desafios e superação em tempo de pandemia

S
ESI e SENAI mostraram, em 2020, resiliência e capacidade de adaptação. Em um ano 
tomado pela pandemia, as equipes mudaram rapidamente os processos de trabalho. 
Os professores se transformaram em youtubers, a ginástica e a dança passaram a 

ser virtuais, assim como as consultas médicas se transformaram em teleconsulta. Mesmo 
assim, alcançamos as metas e conseguimos atender nossos clientes.

No SESI, o esforço da área de saúde foi para apoiar as indústrias no estabelecimento 
de protocolos de segurança, vacinação antigripal, teleconsultas e testes para Covid-19. Na educação, nossos alunos brilharam nas 
competições virtuais de robótica, tivemos a conclusão da primeira turma do Novo Ensino Médio eixo 5 – Educação Profissional, e a 
expansão da EJA, aplicando a metodologia inovadora de reconhecimento de saberes e a articulação com o ensino profissionalizante do 
SENAI.

No SENAI, nossos alunos do ensino técnico obtiveram a média 8,1 (escala de 1 a 10) no Sistema de Avaliação da Educação 
Profissional e Tecnológica (SAEP) realizado em todo o País, o que classificou Goiás entre os seis melhores resultados. A EaD foi a 
forma encontrada de garantir acesso, abrangência e capilaridade para a oferta de cursos, e superamos 70.000 matrículas realizadas. 
Tecnologia e Inovação, foi um ano de parcerias promissoras, implantação do Laboratório de Biologia Molecular e de expansão da rede 
de atendimento em todo o Estado.

Os investimentos em várias unidades do SESI e SENAI possibilitaram aprimorar o atendimento a indústrias e seus 
trabalhadores. A gestão do Presidente dos Conselhos Regionais foi fundamental para obtenção desses recursos que sustentaram 
essas atualizações.

As ações citadas e os números apresentados a seguir demonstram que as instituições estão preparadas, mesmo diante de um 
cenário complicado como foi o de 2020, para, junto com a indústria, encontrar soluções, identificar as necessidades e elaborar planos 
de trabalho que vão diretamente ao encontro do que nossos acionistas e a sociedade precisam.

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



Fonte: Gerência de Planejamento e Controle (GPC)
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EDUCAÇÃO BÁSICA / MATRÍCULAS

S E S I

EDUCAÇÃO 
CONTINUADA / 
MATRÍCULAS

PARCERIA PARA FORMAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS 

“ Temos uma excelente parceria com a FIEG, o SESI 
e o SENAI em várias ações desenvolvidas na 

fábrica de Itaberaí, como os programas Jovem Aprendiz e 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), e queremos trazer 
essas atividades também para Nova Veneza, nova planta 
industrial que já vai nascer com condições para exportar. 
Vamos qualificar mão de obra com qualidade para 
atender às exigências do mercado nacional e 
internacional, com boas práticas de fabricação.”
Empresário José Garrote, CEO da São Salvador Alimentos

Educação Infantil e 
Ensino Fundamental:

5.376

Ensino Médio:

3.522 

Educação de Jovens 
e Adultos:

3.871

Total:

12.769

Educação:

14.515

MATRÍCULAS

Saúde:

355

Esporte / Atleta do Futuro:

989 
Fonte: Gerência de Planejamento e Controle (GPC)
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Alunos do SESI Goiás, campeões em diversas competições de robótica



S E S I

CULTURA E LAZER

S E S I

SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

244.114
Pessoas Beneficiadas com Contratos em 
Saúde e Segurança e Promoção da Saúde

ATIVIDADE FÍSICA 
É ALIADA DA 
PRODUTIVIDADE 

“ A iniciativa 
representa 

qualidade de vida do colaborador. É uma retaguarda 
para que o trabalhador tenha uma forma de fazer os 
exercícios adequados para cumprir as funções do dia a 
dia e, também, buscar sua recuperação.” 
Alberto Borges, presidente da Caramuru Alimentos, uma das empresas 
parceiras do SESI na viabilização da academia da unidade de Itumbiara

110.411
Associados vigentes 
no SESI Clube

5.336
Diárias em Aruanã

3.447
EMPRESAS

80%

20%

Fonte: Gerência de Planejamento e Controle (GPC)

Fonte: Gerência de Planejamento e Controle (GPC)

DO COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Profissional 
do SESI realiza 
exame de RT-PCR 
para detectar 
a infecção pelo 
novo coronavírus, 
no Palácio da 
Indústria, em 
Goiânia

Superintendente do SESI, Paulo Vargas, presidente da 
FIEG, Sandro Mabel, diretor do SESI Itumbiara, Abílio 
Carneiro, e diretor presidente da Caramuru, Alberto Borges, 
demonstram equipamentos na inauguração do Centro de 
Fortalecimento Muscular e Academia do SESI Itumbiara

5.090
ESPECTADORES

21.230
Pessoas Inscritas em Atividades 
Físicas, Esportivas e Culturais

61.497
Consultas médicas e 
odontológicas

41.713
Vacinas Aplicadas

52.218
Horas em Programas Legais e 
Consultorias

87.478
Exames

8.015
Inscrições em Cursos de Saúde e 
Segurança na Indústria

50.925
Participantes Eventos Educativos 
(Teatros e Palestras)

INDÚSTRIA

NÃO INDÚSTRIA
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA / MATRÍCULAS

8.611
Aprendizes matriculados

43.815
Matrículas gratuitas

 O SENAI aplicou 77,8% da contribuição compulsória 
em cursos gratuitos

 34.771 matrículas em EaD em cursos de qualificação 
profissional e técnicos

MODERNIZAÇÃO 
ACOMPANHA EVOLUÇÃO 
DO SETOR INDUSTRIAL

“Mais de 70% dos nossos funcionários já 
fizeram ou continuam em cursos de 

qualificação no SENAI. A instituição é 
fundamental para apoiar a implementação da 
Indústria 4.0. Esses 
investimentos na 
unidade de Catalão 
chegam em boa hora”
Gilmar Silva de Araújo, 
gerente industrial da 
Mosaic Fertilizantes, sobre 
a ampliação da Unidade 
Integrada SESI SENAI Catalão

MAIS QUALIFICAÇÃO, 
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

“ Com o Centro de Treinamento 
Avançado, Goiás será referência 

nacional em formação de mão de obra 
para o setor de energia. Estamos gerando 
oportunidade, contribuindo para a 
geração de emprego e para o desenvolvimento do Estado. A parceria 
com o SENAI foi fundamental para consolidação desse trabalho, pois 
um dos grandes desafios que enfrentamos ao assumir a distribuição 
de energia em Goiás foi justamente a dificuldade de encontrar mão de 
obra qualificada. Hoje, temos um grande contingente de profissionais 
capacitados, já requalificamos mais de 4 mil eletricistas. Em 2021, 
vamos treinar mais de 7 mil eletricistas que vão estar prontos para 
trabalhar em todo processo de operação de uma rede”.
José Luis Salas, diretor-presidente da ENEL Distribuição Goiás 

Formação Inicial e 
Continuada:

109.660

Técnico de Nível Médio:

11.112

Educação Superior:

1.484
TOTAL: 

125.755

MATRÍCULAS

Fonte: Gerência de Planejamento e Controle (GPC)

Eletricidade de Potência: FIEG, SENAI e ENEL Distribuição 
Goiás inauguram o maior e mais moderno complexo didático 
na área de eletricidade de potência do País. Instalada na 
Faculdade SENAI Ítalo Bologna, em Goiânia, a nova unidade 
é destinada a oferecer cursos de qualificação profissional 
para trabalhadores da companhia na área de eletricidade, 
com abordagem em formação de eletricistas de rede de 
distribuição de energia elétrica – alta, média e baixa tensão.

REFERÊNCIA NACIONAL EM TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA



S E N A I

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

32.329 
horas de atendimento

523
clientes atendidos

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
E DISCIPLINAR COM FOCO 
NA INDÚSTRIA

“ Em todo investimento em modernização, quem 
ganha é a comunidade e as empresas. O SENAI 

é uma instituição que se preocupa não só com a 
capacitação profissional, mas, também, com a 
formação pessoal e disciplinar, e isso é fundamental 
para a indústria. A atualização feita na unidade reforça 
o compromisso da instituição com o crescimento de 
Catalão e nós também 
queremos contribuir com 
isso, atuando cada vez 
mais em parceria”
Edenilson Ducatti, diretor 
Industrial da HPE Automotores 
do Brasil, sobre a modernização 
da Unidade Integrada 
SESI SENAI Catalão

CONSULTORIA FAZ INDÚSTRIA 
SUPERAR CRISE E TRIPLICAR VENDAS

“ O SENAI foi um divisor de águas para a 
empresa. Descobri que errava demais, foi 

preciso quase ‘quebrar’ para correr atrás de 
conhecimentos. Com as orientações da consultoria, as 
vendas triplicaram. Hoje, nossa fábrica deve ao SENAI 
toda sua reestruturação. 
Foi a melhor coisa que 
aconteceu na minha vida”.
Empresária Tallyta Prudêncio, 
proprietária da marca goiana 
Tallyta Moda Íntima, que contou 
como conseguiu superar a crise 
e triplicar as vendas em plena 
pandemia com a ajuda do SENAI

ATENDIMENTOS

Serviços 
Técnicos:

60

Consultoria em 
Tecnologia:

376

Serviços 
Metrológicos:

585
TOTAL:

1.061
Fonte: Gerência de Planejamento e Controle (GPC)

Indústria Farmoquímica: Heribaldo 
Egídio (CDTI-FIEG), Marçal Henrique 
Soares (Sindifargo) e presidente 
Sandro Mabel na abertura do 
Laboratório de Poliformismo 
Molecular, instalado na Faculdade 
SENAI Roberto Mange, em Anápolis, 
para atender demandas das empresas 
do polo farmoquímico goiano.

Combate à Covid-19: 
Em ação coordenada 
pela Escola SENAI Vila 
Canaã, com participação 
das unidades SESI 
SENAI Jardim Colorado 
e Aparecida de Goiânia, 
foram consertados 
gratuitamente mais de 100 
respiradores mecânicos 
de 12 hospitais goianos.

Pesquisa, 
Desenvolvimento 
e Inovação:

40



SESI – Departamento Regional de Goiás
SENAI – Departamento Regional de Goiás
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VISÃO - Até 2022, o SESI e o SENAI serão reconhecidos como 
parceiros indutores da produtividade e competitividade na indústria.

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.

M I S S Ã O

NOSSO PROPÓSITO: Transformar vidas para uma indústria mais produtiva


