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“Os grandes números do SESI e 
SENAI em 2019 credenciam-nos 

a apostar no futuro próximo, quando 
pretendemos direcionar nosso foco para 
uma educação cada vez mais voltada 
para a indústria. A expectativa de 
retomada da economia impõe a 
necessidade de ampliar nossa rede de 
educação e formação, diante do desafio 
para Goiás, apontado pelo Mapa do 
Trabalho Industrial, de qualificar mais 
de 323 mil trabalhadores até 2023.”

Estreia com pé direito

R esultados auspiciosos marcaram nosso primeiro ano à frente da Federação 
das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) e dos Conselhos Regionais do SESI e 
SENAI. Uma estreia com pé direito, como se diz no jargão futebolístico. E foram 

muitos gols, muitas conquistas, muitos títulos, paradoxalmente em um ano difícil 
para a indústria goiana, marcado por guerra declarada a um dos mais importantes 
instrumentos de alavancagem da atividade produtiva, que elevou o Estado ao patamar 
de 9º maior PIB do País. Falamos dos incentivos fiscais, que trouxeram para Goiás 
grandes empresas de segmentos em que o Estado nenhuma vocação tem, como a 
indústria automobilística e farmoquímica, que aqui geram tantos empregos e renda.

Em meio a um cenário de insegurança jurídica e baixos investimentos, 
SESI e SENAI contribuíram com quem produz, gera emprego e renda, ao oferecer 
os inúmeros e diversificados serviços de suas respectivas expertises.

Os grandes números do SESI e SENAI em 2019 credenciam-nos a apostar no futuro 
próximo, quando pretendemos direcionar nosso foco para uma educação cada vez mais 
voltada para a indústria. A expectativa de retomada da economia impõe a necessidade 
de ampliar nossa rede de educação e formação, diante do desafio para Goiás, apontado 
pelo Mapa do Trabalho Industrial, de qualificar mais de 323 mil trabalhadores até 2023.

Esse é o caminho!

Sandro Mabel, Presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) e dos 
Conselhos Regionais do SESI e SENAI

Nossos diferenciais

S ESI e SENAI mostraram, em 2019, a força dos diferenciais de instituições de 
excelência em suas áreas de atuação, no âmbito do Sistema Indústria em Goiás. O 
SESI exibiu ao mundo inteiro a educação de qualidade que desenvolve, focada no 

mundo do trabalho e na Indústria 4.0, ao conquistar o Mundial de Robótica da Nasa, 
nos Estados Unidos, com a invenção por uma equipe de alunos do Ensino Médio de 
uma goma de mascar à base de pimenta, capaz de atenuar transtorno alimentar dos 
astronautas em missões espaciais. Um feito vitorioso, um legado para a humanidade.

O SENAI, por sua vez, manteve em 2019, pelo 12º ano consecutivo, a liderança 
absoluta como marca mais lembrada do segmento Curso Profissionalizante do Pop List, 
pesquisa de mercado do jornal O Popular. No levantamento, que em 2019 passou a ser 
feito pelo instituto de pesquisas Ibope Kantar Millward Brown do Brasil, com atuação 
no País e mais 11 vizinhos na América Latina, a instituição do Sistema FIEG consolida-se 
no topo do ranking da qualificação profissional na categoria AB Premium, integrando 
seleto grupo em 48 segmentos, abrangendo Goiânia e Região Metropolitana.

São exemplos de que as instituições estão em condição de, junto com a 
indústria, encontrar soluções, identificar melhor as necessidades e elaborar planos de 
trabalho que vão mais diretamente ao encontro do que nossos acionistas precisam.

Paulo Vargas, Diretor Regional do 
SENAI e Superintendente do SESI

“ As instituições estão em 
condição de, junto com a 

indústria, encontrar soluções, 
identificar melhor as necessidades e 
elaborar planos de trabalho que vão 
mais diretamente ao encontro do que 
nossos acionistas precisam.”
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Resumo do atendimento do SESI 
e SENAI no Estado em 2019

DE NORTE A SUL 2019

Municípios em Goiás 143

Fora do Estado 30

Empresas e 
Instituições 
atendidas

PELO 
SESI 8.693
PELO 
SENAI 2.848

S E S I  E  S E N A I

ONDE ATUAMOS

“O conteúdo dos cursos e os treinamentos práticos do SESI e 
SENAI envolvem o colaborador não apenas durante a 

formação para exercer sua função na indústria, mas atualizam e 
promovem a necessidade de revisão rotineira para evitar riscos em 
seu trabalho diário, no caso da área de 
saúde e segurança do trabalho.” 
Rafael Tomazini, gestor de Terceiros da Friato 
Alimentos, indústria de Pires do Rio, no Sudeste goiano, 
sobre a parceria com as instituições, que abrange 
cursos personalizados, presenciais ou a distância, EJA 
Profissionalizante, programa de Aprendizagem Industrial 
para filhos de colaboradores, entre outras ações.



Fonte: Gerência de Planejamento e Controle (GPC)

S E S I

EDUCAÇÃO BÁSICA / MATRÍCULAS

Educação Infantil e 
Ensino Fundamental:

5.695

Ensino Médio:

3.445 

Educação de Jovens 
e Adultos:

3.476

Total:

12.616

EM ÓRBITA 2: Vencedores do Mundial de 
Robótica em Houston (EUA), estudantes 
do SESI Goiás, do time Geartech Canaã, 
festejam a conquista. Na competição, eles 
projetaram, prototiparam e produziram 
um robô para cumprir missões à 
semelhança dos astronautas, de maneira 
autônoma e por rádio controle.

EJA PROFISSIONALIZANTE 
E AS VANTAGENS DO 
ENSINO A DISTÂNCIA

“ Este curso, oferecido pela EJA do SESI a 
distância, me ensinou a estudar online, 

ter responsabilidade com meu tempo. O 
conteúdo estava lá à disposição o tempo todo, 
eu poderia fazer bom uso dele ou não, 
dependia só de mim.”
Glaucyanne do Nascimento 
Marques, ex‑aluna da 
EJA Profissionalizante da 
Unidade Integrada SESI 
SENAI Aparecida de Goiânia

DESENVOLVIMENTO PESSOAL, ESCOLAR E SOCIAL 

“ Estudar no SESI para mim foi uma fase de muitas descobertas, de 
muito crescimento e oportunidades. Me desenvolvi no âmbito 

pessoal, escolar e social. Consegui realizar um sonho ao ser medalhista da 
Olímpiada Brasileira de Matemática, tudo graças à instituição e aos 
professores que eu tive ao longo da vida.”
Gustavo Paulo Monteiro, formando do ensino médio do SESI Campinas, filho de trabalhador da indústria

DO ENSINO FOCADO NA INDÚSTRIA 4.0 A CONQUISTAS EM MUNDIAIS DE ROBÓTICA

EM ÓRBITA 1: Campeões goianos do SESI da equipe Gametech Canaã são 
recepcionados com muita festa no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, 
depois de vencer Mundial de Robótica na Universidade da Nasa em West Virgínia 
(EUA) com a invenção da goma de mascar com pimenta para astronautas



Associados vigentes 
no SESI Clube

154.777 54.520 
ESPECTADORES 
NO TEATRO

Diárias no Hotel 
SESI Aruanã, no 
Rio Araguaia

21.418 

S E S I

EDUCAÇÃO 
CONTINUADA / 
MATRÍCULAS

S E S I

CULTURA E LAZER

S E S I

SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA

291.144 
Pessoas beneficiadas com 
contratos em Saúde e Segurança e 
Promoção da Saúde

30.110 
Pessoas inscritas em Atividades 
Físicas, Esportivas e Culturais

86.881 
Consultas médicas e odontológicas

60.985 
Vacinas aplicadas

30.023 
Horas em Programas Legais e 
Consultorias

89.225
Exames

86.874 
Participantes Eventos Educativos 
(Teatros e Palestras)

4.131
EMPRESAS

INDÚSTRIA

NÃO INDÚSTRIA

“ Em 2010, firmamos mais uma parceria 
com o SESI para elaboração dos 

programas PPRA e PCMSO e o curso de CIPA. Só 
temos a parabenizar a instituição e os 
profissionais, que sempre nos atenderam com 
pontualidade, respeito, domínio técnico e 
material didático atualizado. Os serviços de Saúde 
e Segurança do SESI são prestados com eficiência, 
buscando sempre a 
inovação e melhoria 
contínua.”
Alder Souza, supervisor 
de Segurança do Trabalho 
do Grupo Jaime Câmara

Educação:

11.142

MATRÍCULAS

Saúde:

3.728
Esporte / Atleta  
do Futuro:

1.194 

82%

18%

Fonte: Gerência de Planejamento e Controle (GPC)

Fonte: Gerência de Planejamento e Controle (GPC)

Fonte: Gerência de Planejamento e Controle (GPC)



S E N A I

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA / MATRÍCULAS

AULAS VOLTADAS PARA A 
PRÁTICA PROFISSIONAL

“O SENAI me deu a oportunidade de ingressar no 
mercado de trabalho. Em apenas quatro meses do 

curso de assistente administrativo, fui contratado para atuar 
como jovem aprendiz no Centro 
de Distribuição da Ontex. Na 
instituição, em pouco tempo, 
aprendi muito porque as aulas são 
focadas na prática profissional.” 
Matheus Cézar Queiroz, aluno do curso de 
aprendizagem em assistente administrativo 
(SENAI Fatesg) e do tecnólogo em automação 
industrial (SENAI Ítalo Bologna)

“ Essa parceria com o SENAI/FIEG vai 
ser o nosso caminho para o futuro e 

vai nos ajudar a formar uma mão de obra 
qualificada, permitindo o crescimento e a 
expansão dos serviços 
oferecidos pela Enel.”
José Luis Salas, presidente da Enel 
Distribuição Goiás, sobre a parceria para 
instalação de centros de treinamento 
em unidades do SENAI destinados à 
qualificação profissional de equipes 
da companhia e terceirizados

9.621 
Aprendizes matriculados

17.802
Matrículas gratuitas

Formação Inicial e 
Continuada:

117.187
Técnico de Nível 
Médio:

13.443
Educação 
Superior:

1.864
TOTAL: 

132.494

 O SENAI aplicou 70,6% da contribuição 
compulsória em cursos gratuitos

 4.021 matrículas em Educação a 
Distância (EaD) em cursos de qualificação 
profissional e técnicos

CAMINHO MAIS RÁPIDO PARA O EMPREGO

“O SENAI tem muita credibilidade junto ao mercado de 
trabalho. Estou fazendo o curso técnico 

na instituição porque sei que é o caminho mais 
rápido para conquistar um emprego. O quadro 
de docentes e a qualidade ensino profissional 
são excelentes. Além disso, temos disciplinas 
que ajudam a desenvolver o relacionamento 
interpessoal nos ambientes corporativos.”
Gabriel Marques dos Santos, aluno do curso 
técnico em eletrotécnica (SENAI Ítalo Bologna)

LABORATÓRIOS DE 
EXCELÊNCIA

“Os laboratórios do SENAI são muito 
bem estruturados, superiores a 

qualquer outra instituição de ensino 
profissionalizante. As indústrias vêm buscar 
mão de obra aqui porque reconhecem a 
qualidade da formação desenvolvida pela 
instituição. E isso foi o que mais me 
motivou a fazer um curso no SENAI.”
Paulo Henrique 
Araújo, aluno do 
tecnólogo em 
mecatrônica industrial 
(SENAI Ítalo Bologna)

MATRÍCULAS

SENAI: CURSO 
PROFISSIONALIZANTE 
MAIS LEMBRADO 
NO POP LIST/IBOPE 
PELO 12º ANO 
CONSECUTIVO

Fonte: Gerência de Planejamento e Controle (GPC)



INOVAÇÃO E 
COMPETITIVIDADE

“ Somos uma empresa inovadora 
que busca unir esforços com 

pessoas de gabarito e capacitadas para 
ajudar no desenvolvimento de produtos 
com alto valor agregado e diferencial 
competitivo. E o SENAI se encaixa nesse 
perfil, a parceria rendeu bons resultados, 
com um novo cosmético que alia 
inovação e tecnologia.”

Willian Miranda, fundador e diretor de expansão 
do Grupo Akmos, que lançou um cosmético 
antienvelhecimento à base de extrato de pimenta 
biquinho, desenvolvido em parceria com o Instituto 
SENAI de Tecnologia em Alimentos e o Laboratório 
de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação em 
Bioprodutos, da Universidade Federal de Goiás.

S E N A I

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

32.613 
horas de atendimento

468 
clientes atendidos

ATENDIMENTOS

P&D e 
Inovação:

39

Serviços 
Técnicos:

46

Consultoria em 
Tecnologia:

386

Serviços 
Metrológicos:

371
TOTAL:

842
Fonte: Gerência de Planejamento e Controle (GPC)

CONSULTORIA DE EXCELÊNCIA

“ A consultoria do SENAI e as auditorias dos órgãos 
certificadores são essenciais para manter o padrão de 

qualidade de produtos e processos. A gente aprende sempre. 
Recentemente, visualizamos 11 oportunidades de 
aprimoramento. Nenhum empresário precisa buscar consultoria 
fora de Goiás. Percebi isso ao conhecer, primeiro por uma 
palestra, o programa oferecido pelo SENAI.” 
Luciano e Leandro Carneiro, diretores da Milhão Ingredients, de Goianira, 
sobre atendimento do Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas. 
Com fabricação de ingredientes de milho convencional não transgênico 
de qualidade certificada, a Milhão vende para multinacionais de mais de 50 
países, ostenta selos reconhecidos e, com suporte da consultoria do SENAI, 
desenvolveu sua nova farinha rica em fibras e proteínas, a Fiber Pro.

PARCERIA EM DESENVOLVIMENTO DE EPI

“ Para nós, da Nutriex Profissional, foi uma enorme 
satisfação desenvolver um produto inovador no 

mercado de EPI em parceria com o SESI e o SENAI. Por se tratar 
de instituições tão sérias e comprometidas com processo de 
inovação, isso faz com que nossa responsabilidade aumente de 
maneira significativa para que esse produto seja um sucesso no 
mercado de EPI.” 
Matheus Emmanuel Dias, gerente nacional 
de vendas da Nutriex, sobre a Luva Química 
G3 Duo, equipamento de proteção individual 
(EPI) invisível, desenvolvido em parceria 
com o Instituto SENAI de Tecnologia em 
Alimentos e Bebidas e o SESI Vila Canaã



SESI – Departamento Regional de Goiás
SENAI – Departamento Regional de Goiás

Avenida Araguaia, nº 1.544, Edifício Albano Franco – Casa da Indústria
Vila Nova, Goiânia-GO - CEP: 74645-070

Telefone/Fax: (62) 3219-1300
E-mail: sesi@sistemafieg.org.br / senaigo@sistemafieg.org.br

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
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