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O mundo continuou buscando atenuar  
os efeitos da pandemia. O avanço da vacinação 
representou um importante passo para  
a retomada gradual das atividades presenciais. 
No papel central desse movimento está 
a indústria e, para isso, o SESI/RS atuou 
incansavelmente ao longo de 2021 para 
atender as demandas nos seus eixos  
de atuação: saúde e educação.

Como maior exemplo do compromisso com  
o bem-estar social e ciente do protagonismo 
do SESI/RS na pauta de saúde no Rio Grande 
do Sul, tivemos participação ativa na vacinação 
contra a Covid-19 nas duas maiores cidades 
do Estado: Porto Alegre e Caxias do Sul, 
vacinando mais de 94 mil pessoas. Esta ação 
demonstrou na prática o compromisso  
da instituição em gerar benefícios para toda 
a sociedade.

Neste período, o conhecimento e as 
alternativas construídas no ano anterior 
também foram fundamentais para manter 
os programas educativos em operação e os 
serviços de saúde em pleno funcionamento. 
Ao longo do ano, com a melhora do cenário, 
foi possível avançar com novas iniciativas, 

culminando no resultado de 8.540 indústrias 
atendidas e mais de 83 mil matrículas em 
educação.

Os serviços da saúde mantiveram o foco 
no apoio às indústrias para o atendimento  
da legislação trabalhista e na promoção 
da saúde dos trabalhadores. Destaca-se  
a campanha de vacinação da gripe que 
alcançou a marca de mais de 172 mil pessoas 
vacinadas, apesar das medidas sanitárias 
restritivas e da escassez de insumos.  
Outro destaque foi o avanço na prestação 
de serviços e promoção do debate sobre 
a saúde mental no trabalho, que consta  
na estratégia do SESI/RS ao longo dos últimos 
anos e se tornou pauta importante para  
a gestão da saúde ocupacional.

A atuação na área da educação, o SESI/RS 
manteve ativas as ações nas modalidades 
presenciais,  híbridas e a distância,  
de acordo com sua metodologia e seguindo os 
protocolos de distanciamento social. Em 2021 
o modelo de Gestão e Formação Educacional 
foi revisado com o objetivo de melhor 
adequar-se à realidade e necessidades da rede 
de ensino público. Além disso, a Educação 

de Jovens e Adultos alcançou mais de 12 mil 
alunos, o maior número na história do SESI/RS.  
 
Assim, neste Relatório,  mostramos  
de maneira clara e transparente, as estratégias 
e fatos desenvolvidos no âmbito da gestão 
e atividades-fim, assim como os resultados 
alcançados pelo SESI/RS no período, para 
assegurar o cumprimento dos objetivos  
e do seu propósito. Cumpre salientar que  
a atuação do SESI/RS é pautada pelos valores 
de integridade, presença, engajamento, 
inovação e simplicidade, e asseguramos  
a completude das informações constantes 
neste documento.

GILBERTO PORCELLO PETRY
Diretor Regional do SESI Rio Grande do Sul
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Neste relatório, na forma de relato integrado, o SESI/RS 
publica suas principais entregas e resultados no ano de 2021.  
Além disso, demonstra a aplicação dos seus recursos  
e a contribuição para o aumento da competitividade industrial  
e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores.

Convidamos você a conhecer quem somos, o que 
fazemos, como nos diferenciamos e contribuímos para 
o setor industrial, seus trabalhadores e a sociedade. 
 
Em complemento às informações dispostas neste relatório, 
considerando o compromisso do SESI/RS em promover a ampla 
divulgação dos dados e fatos de sua gestão, informações 
adicionais encontram-se disponíveis no site da entidade, 
podendo ser acessadas por meio do link abaixo:

https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi 
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3.1 NOSSA HISTÓRIA

O Serviço Social da Indústria (SESI) foi fun-
dado em 1946, por meio do Decreto-lei 
n.º 9403, amparado pela Constituição de 
1937, em seu art.129 e teve sua origem no 
período pós-guerra, num ambiente políti-
co em que se procurava ampliar o acesso 
da população, cada vez mais urbaniza-
da, a serviços assistenciais e, ao mesmo 
tempo, mitigar potenciais conflitos entre  
o capital e o trabalho. Não por acaso, o SESI 
nasce junto com outras organizações do  
Sistema S, por iniciativa de um grupo de 
empresários, tendo função complementar 
às ações sociais do Estado. Por meio dos 
produtos e serviços prestados, o SESI co-
labora para a evolução dos indivíduos, das 
indústrias e da sociedade.

A mesma legislação estabeleceu: a Entida-
de é privada e suas receitas são próprias 
e compulsoriamente arrecadadas das em-
presas industriais. Coube à CNI (Confede-
ração Nacional da Indústria) o papel de 
organizar e de administrar essa Entidade. 
Ficou definido que a aplicação majoritária 

dos recursos deve se dar nos estados da 
Federação em que são arrecadados, sob a 
gestão dos respectivos Departamentos Re-
gionais.

Em 1965, a CNI redigiu o Regulamento do 
SESI – validado por Decreto Presidencial 
(Decreto-Lei nº 57.375/65), onde definiu 
sua estrutura organizacional, que atua sob 
regime de unidade normativa e de descen-
tralização executiva. Para a realização de 
suas finalidades, o SESI corporifica órgãos 
normativos e executivos (ou de administra-
ção), de âmbitos nacional e regional (esta-
dual), em um regime com o mais alto grau 
de autonomia que se possa conceber a or-
ganismos que possuem a mesma natureza 
jurídica. O SESI|DN e o Conselho Nacional 
têm atuação em todo o país e os Departa-
mentos Regionais em suas respectivas ba-
ses territoriais (estadual). A organização do 
Sistema Indústria está apresentada no capí-
tulo 3.2 (Governança) deste documento.

Conforme o Regulamento do SESI: “cons-
titui finalidade geral do SESI: auxiliar o tra-
balhador da indústria e atividades asseme-
lhadas e resolver os seus problemas básicos  
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da existência (saúde, alimentação, habita-
ção, instrução, trabalho, economia, recrea-
ção, convivência social, consciência sócio-
-política).”

Embora sujeitos às diretrizes e normas 
gerais prescritas pelo órgão normativo 
nacional (Conselho Nacional) e, ainda,  
à supervisão e acompanhamento exercidos 
pelo Departamento Nacional, os Departa-
mentos Regionais são autônomos no que 
se refere à administração de seus serviços, 
gestão dos seus recursos, regime de traba-
lho e relações empregatícias.

O diagrama abaixo apresenta, em formato 
de linha do tempo, breve histórico da for-
mação e da atuação do SESI/RS.
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A indústria desperta como uma esperança de crescimento e modernização. 
A Constituição de 1937 institui novas bases para a relação entre o Estado 
e as classes produtoras. Sindicatos, federações e confederações ganham 
protagonismo. 
O presidente da Confederação Industrial do Brasil (CIB), Roberto Simonsen, 
lidera o movimento de sindicalização de empresas industriais em todo o país. 
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) foi fundada em 1938 a partir da 
fusão da CIB com diversas representações sindicais patronais em todo o Brasil.

Lançada a Carta da Paz Social com princípios para o bem-estar dos trabalhadores 
e diretrizes para serviços sociais custeados com recursos patronais. 
Em 1946 foi criado o Serviço Social da Indústria (SESI) dedicado à defesa 
e valorização do trabalhador, orientado pelo Decreto-lei n.º 9.403. No mês 
de setembro do mesmo ano, reuniu-se pela primeira vez o Conselho Regional 
do SESI/RS, com o direcionador de prestar assistência direta àqueles que sua 
criação visa a proteger e amparar.
Neste sentido, uma das primeiras ações do SESI/RS foi a realização 
de pesquisas para investigar as necessidades médicas, farmacêuticas 
e alimentares dos trabalhadores.
As primeiras ações na área da saúde voltaram-se à criação da assistência médica, 
ambulatorial e hospitalar gratuita aos trabalhadores, além de doações 
de agasalhos para filhos de industriários – com vistas a prevenir os efeitos 
do inverno gaúcho. Na área da educação, foram doados lampiões para auxiliar 
na consecução das aulas noturnas. Ademais, a construção de vilas operárias visou 
a habitação e assistência educacional aos trabalhadores.

Sob a égide do estado de bem-estar social, no início dos anos 1950 ocorreu 
a ampliação dos programas educacionais, de assistência e de serviços médicos voltados 
aos trabalhadores. Também, nesta década foram inauguradas bibliotecas nas salas 
de aula das vilas operárias. Os livros podiam ser levados para casa. 
Foi elaborado o primeiro Plano Geral de Ação do SESI/RS, abarcando as ações do 
indivíduo, do grupo e da comunidade e adotando como princípio estratégico o “ajudar 
a ajudar-se”. Nesta época, a Divisão da Saúde visava a criar e melhorar ambulatórios 
e gabinetes dentários, promover a medicina preventiva, facilitar a aquisição 
dos principais medicamentos e obter a cooperação de médicos para atendimentos 
aos trabalhadores.
A Divisão da Educação, por sua vez, tinha o objetivo de criar cursos populares 
e recreativos, levar o cinema educativo e recreativo a comunidades, promover 
os esportes, organizar bibliotecas ambulantes, instituir bolsas de estudos e contribuir 
para o desenvolvimento do espírito de solidariedade entre empregadores 
e empregados. Foram desenvolvidos também serviços de pequenos financiamentos,
de assistência jurídica e de colocação e reemprego no mercado de trabalho.

No contexto de crise do início da década de 1960, o foco do SESI 
voltou-se ao aperfeiçoamento dos serviços já prestados.
No decorrer da década foram instituídos grupos de voluntariado 
voltados ao auxílio dos trabalhadores mais necessitados. Esses grupos 
foram fundamentais no atendimento aos flagelados pelas enchentes 
ocorridas nos anos de 1963 e 1965.
Em 1965, com o Novo Regulamento do SESI, instituem-se como 
objetivos a alfabetização dos trabalhadores e de seus dependentes, 
a educação de base, a educação para a saúde (física, mental 
e emocional), a educação familiar e comunitária. Em 1966, diante da 
queda da receita de contribuição, foram estabelecidos direcionadores 
de redução das despesas e ampliação dos serviços prestados.
Em 1967 as Divisões do SESI/RS foram reorganizadas em 4 áreas: 
Divisão de Educação Social, Divisão de Assistência Médica, Divisão 
de Assistência Odontológica e Divisão de Serviço Social.

A partir do início da década de 70, a Divisão da Saúde do SESI volta-se 
para o foco na medicina preventiva e de educação para a promoção 
da saúde física, mental e emocional dos trabalhadores.
As ações de educação continuam concentradas nos Cursos 
Populares e de Formação Social, nas bibliotecas, na divulgação 
cultural, nas atividades recreativas e esportivas e nas sessões 
de cinemas ao ar livre.
Em 1977, em vista da carência de locais de acolhimento para crianças, 
o SESI começa a investir em projetos de educação pré-escolar, 
período no qual aumenta o ingresso das mulheres no mercado 
de trabalho.

Intensificaram-se as ações de apoio e amparo aos trabalhadores 
no momento de crise econômica, sobretudo os mais atingidos pela 
conjuntura desfavorável. O SESI/RS também direciona recursos 
e programas para fora da empresa, atendendo segmentos da 
população mais atingidos pela crise econômica. A área de 
assistência jurídica vivencia crescimento expressivo, em 
especial no Direito da Família.
Cresce a importância das farmácias e dos programas de 
financiamento de bens duráveis. Instituição da Sacola Econômica, 
possibilitando a aquisição de alimentos a preços mais baixos 
por parte dos trabalhadores.

O período de encurtamento financeiro e redução da abrangência geográfica não impede 
a modernização da estrutura institucional do SESI, que busca novas parcerias e fontes 
adicionais de financiamento. Em 1993 é publicado o Plano de Desenvolvimento 
Regional do SESI. Na área Social, são focos o Programa de Atendimento à Criança 
e ao Adolescente, a saúde odontológica, a saúde ocupacional, o desenvolvimento social 
do trabalhador e o lazer dos trabalhadores e de suas famílias. 
Na área econômica, permanecem as farmácias, a Sacola Econômica e os programas 
de financiamento. Em consonância às tendências nacionais de melhoria da gestão 
empresarial, o SESI promove cursos de capacitação, desenvolvimento humano 
e organizacional e meio ambiente.
Além disso, se prioriza a alfabetização dos trabalhadores com foco na cidadania, aliando 
o aumento da produtividade à melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores.
Surgem programas como “Ação Global”, “Programa SESI Educação do Trabalhador”, 
“SESI por um Brasil alfabetizado”, “Programa Esporte Solidário” e “Programa SESI 
para Teatro”. É promovida a adaptação das estruturas internas a fim de responder 
às novas demandas.

Instituição das Unidades Estratégicas de Resultados (UER’s). 
Olhar para a importância da sustentabilidade financeira. 
Foco na inovação de produtos e serviços. Modernização 
da gestão: programas de desenvolvimento gerencial. 
Entre os anos de 2007 e 2008, diante da economia estável e 
da compreensão de ter contribuído para a prosperidade das 
famílias dos trabalhadores gaúchos, foram desativadas as 
atividades da área econômica.
Em 2008, à luz do Protocolo de Compromisso com o Governo 
Federal e dos projetos e programas propostos pelo 
Departamento Nacional, o SESI/RS realinha seu 
posicionamento estratégico para os Eixos de Educação e 
Saúde. No eixo da Educação, são desenvolvidas atividades em 3 
grandes grupos: Educação Básica (infantil e de jovens e adultos), 
Educação Continuada e Estímulo à leitura e pesquisa 
(bibliotecas). O Eixo da Saúde desenvolve diversos programas 
destinados à redução do absenteísmo, dos acidentes de trabalho 
e à promoção de uma vida saudável.

A década de 2010 caracterizou-se pela consolidação dos 
Eixos Estratégicos da Saúde e Educação, com o objetivo 
de preparar pessoas para a vida em sociedade e para 
o mundo do trabalho, bem como promover a saúde 
do trabalhador em ambientes seguros e saudáveis para 
uma indústria sustentável. 
Uma realidade da educação gaúcha é o baixo desempenho 
nos índices de desenvolvimento educacional, razão pela qual 
foi desenvolvida a Metodologia SESI de Educação, 
tangibilizada por meio da implantação das Escolas SESI 
de Ensino Médio, da expansão da atuação da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), dos programas de Contraturno 
Escolar e Educação Infantil e da Formação de Professores 
da Rede Pública de Educação na Metodologia SESI 
de Educação. Na saúde, a atuação busca apoiar 
os empresários a fazer gestão da saúde no ambiente 
de trabalho por meio de serviços voltados ao atendimento 
da legislação de saúde e segurança, alimentação saudável, 
atividade física e saúde mental.
Nesta década houve também grande avanço na oferta de 
serviços por mobilidade e no meio digital.

O início da década foi acompanhado do início da pandemia de COVID-19 e as consequentes 
medidas de distanciamento social, que reforçaram o movimento de digitalização na 
prestação de serviços e culminando na criação da Gerência de Serviços Digitais em 2021. 
A área da saúde manteve a oferta voltada à Segurança e Saúde no Trabalho, Promoção 
da Saúde e intensificou sua atuação em Saúde Mental, impulsionado pelo contexto externo.
Na educação, enfrentou-se com inovação o desafio do distanciamento social nas ações 
educativas. Novos modelos de atendimentoe competências dos educadores foram 
desenvolvidas para manter o nível de ensino dos alunos.  
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A indústria desperta como uma esperança de crescimento e modernização. 
A Constituição de 1937 institui novas bases para a relação entre o Estado 
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A Confederação Nacional da Indústria (CNI) foi fundada em 1938 a partir da 
fusão da CIB com diversas representações sindicais patronais em todo o Brasil.

Lançada a Carta da Paz Social com princípios para o bem-estar dos trabalhadores 
e diretrizes para serviços sociais custeados com recursos patronais. 
Em 1946 foi criado o Serviço Social da Indústria (SESI) dedicado à defesa 
e valorização do trabalhador, orientado pelo Decreto-lei n.º 9.403. No mês 
de setembro do mesmo ano, reuniu-se pela primeira vez o Conselho Regional 
do SESI/RS, com o direcionador de prestar assistência direta àqueles que sua 
criação visa a proteger e amparar.
Neste sentido, uma das primeiras ações do SESI/RS foi a realização 
de pesquisas para investigar as necessidades médicas, farmacêuticas 
e alimentares dos trabalhadores.
As primeiras ações na área da saúde voltaram-se à criação da assistência médica, 
ambulatorial e hospitalar gratuita aos trabalhadores, além de doações 
de agasalhos para filhos de industriários – com vistas a prevenir os efeitos 
do inverno gaúcho. Na área da educação, foram doados lampiões para auxiliar 
na consecução das aulas noturnas. Ademais, a construção de vilas operárias visou 
a habitação e assistência educacional aos trabalhadores.

Sob a égide do estado de bem-estar social, no início dos anos 1950 ocorreu 
a ampliação dos programas educacionais, de assistência e de serviços médicos voltados 
aos trabalhadores. Também, nesta década foram inauguradas bibliotecas nas salas 
de aula das vilas operárias. Os livros podiam ser levados para casa. 
Foi elaborado o primeiro Plano Geral de Ação do SESI/RS, abarcando as ações do 
indivíduo, do grupo e da comunidade e adotando como princípio estratégico o “ajudar 
a ajudar-se”. Nesta época, a Divisão da Saúde visava a criar e melhorar ambulatórios 
e gabinetes dentários, promover a medicina preventiva, facilitar a aquisição 
dos principais medicamentos e obter a cooperação de médicos para atendimentos 
aos trabalhadores.
A Divisão da Educação, por sua vez, tinha o objetivo de criar cursos populares 
e recreativos, levar o cinema educativo e recreativo a comunidades, promover 
os esportes, organizar bibliotecas ambulantes, instituir bolsas de estudos e contribuir 
para o desenvolvimento do espírito de solidariedade entre empregadores 
e empregados. Foram desenvolvidos também serviços de pequenos financiamentos,
de assistência jurídica e de colocação e reemprego no mercado de trabalho.

No contexto de crise do início da década de 1960, o foco do SESI 
voltou-se ao aperfeiçoamento dos serviços já prestados.
No decorrer da década foram instituídos grupos de voluntariado 
voltados ao auxílio dos trabalhadores mais necessitados. Esses grupos 
foram fundamentais no atendimento aos flagelados pelas enchentes 
ocorridas nos anos de 1963 e 1965.
Em 1965, com o Novo Regulamento do SESI, instituem-se como 
objetivos a alfabetização dos trabalhadores e de seus dependentes, 
a educação de base, a educação para a saúde (física, mental 
e emocional), a educação familiar e comunitária. Em 1966, diante da 
queda da receita de contribuição, foram estabelecidos direcionadores 
de redução das despesas e ampliação dos serviços prestados.
Em 1967 as Divisões do SESI/RS foram reorganizadas em 4 áreas: 
Divisão de Educação Social, Divisão de Assistência Médica, Divisão 
de Assistência Odontológica e Divisão de Serviço Social.

A partir do início da década de 70, a Divisão da Saúde do SESI volta-se 
para o foco na medicina preventiva e de educação para a promoção 
da saúde física, mental e emocional dos trabalhadores.
As ações de educação continuam concentradas nos Cursos 
Populares e de Formação Social, nas bibliotecas, na divulgação 
cultural, nas atividades recreativas e esportivas e nas sessões 
de cinemas ao ar livre.
Em 1977, em vista da carência de locais de acolhimento para crianças, 
o SESI começa a investir em projetos de educação pré-escolar, 
período no qual aumenta o ingresso das mulheres no mercado 
de trabalho.

Intensificaram-se as ações de apoio e amparo aos trabalhadores 
no momento de crise econômica, sobretudo os mais atingidos pela 
conjuntura desfavorável. O SESI/RS também direciona recursos 
e programas para fora da empresa, atendendo segmentos da 
população mais atingidos pela crise econômica. A área de 
assistência jurídica vivencia crescimento expressivo, em 
especial no Direito da Família.
Cresce a importância das farmácias e dos programas de 
financiamento de bens duráveis. Instituição da Sacola Econômica, 
possibilitando a aquisição de alimentos a preços mais baixos 
por parte dos trabalhadores.

O período de encurtamento financeiro e redução da abrangência geográfica não impede 
a modernização da estrutura institucional do SESI, que busca novas parcerias e fontes 
adicionais de financiamento. Em 1993 é publicado o Plano de Desenvolvimento 
Regional do SESI. Na área Social, são focos o Programa de Atendimento à Criança 
e ao Adolescente, a saúde odontológica, a saúde ocupacional, o desenvolvimento social 
do trabalhador e o lazer dos trabalhadores e de suas famílias. 
Na área econômica, permanecem as farmácias, a Sacola Econômica e os programas 
de financiamento. Em consonância às tendências nacionais de melhoria da gestão 
empresarial, o SESI promove cursos de capacitação, desenvolvimento humano 
e organizacional e meio ambiente.
Além disso, se prioriza a alfabetização dos trabalhadores com foco na cidadania, aliando 
o aumento da produtividade à melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores.
Surgem programas como “Ação Global”, “Programa SESI Educação do Trabalhador”, 
“SESI por um Brasil alfabetizado”, “Programa Esporte Solidário” e “Programa SESI 
para Teatro”. É promovida a adaptação das estruturas internas a fim de responder 
às novas demandas.

Instituição das Unidades Estratégicas de Resultados (UER’s). 
Olhar para a importância da sustentabilidade financeira. 
Foco na inovação de produtos e serviços. Modernização 
da gestão: programas de desenvolvimento gerencial. 
Entre os anos de 2007 e 2008, diante da economia estável e 
da compreensão de ter contribuído para a prosperidade das 
famílias dos trabalhadores gaúchos, foram desativadas as 
atividades da área econômica.
Em 2008, à luz do Protocolo de Compromisso com o Governo 
Federal e dos projetos e programas propostos pelo 
Departamento Nacional, o SESI/RS realinha seu 
posicionamento estratégico para os Eixos de Educação e 
Saúde. No eixo da Educação, são desenvolvidas atividades em 3 
grandes grupos: Educação Básica (infantil e de jovens e adultos), 
Educação Continuada e Estímulo à leitura e pesquisa 
(bibliotecas). O Eixo da Saúde desenvolve diversos programas 
destinados à redução do absenteísmo, dos acidentes de trabalho 
e à promoção de uma vida saudável.

A década de 2010 caracterizou-se pela consolidação dos 
Eixos Estratégicos da Saúde e Educação, com o objetivo 
de preparar pessoas para a vida em sociedade e para 
o mundo do trabalho, bem como promover a saúde 
do trabalhador em ambientes seguros e saudáveis para 
uma indústria sustentável. 
Uma realidade da educação gaúcha é o baixo desempenho 
nos índices de desenvolvimento educacional, razão pela qual 
foi desenvolvida a Metodologia SESI de Educação, 
tangibilizada por meio da implantação das Escolas SESI 
de Ensino Médio, da expansão da atuação da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), dos programas de Contraturno 
Escolar e Educação Infantil e da Formação de Professores 
da Rede Pública de Educação na Metodologia SESI 
de Educação. Na saúde, a atuação busca apoiar 
os empresários a fazer gestão da saúde no ambiente 
de trabalho por meio de serviços voltados ao atendimento 
da legislação de saúde e segurança, alimentação saudável, 
atividade física e saúde mental.
Nesta década houve também grande avanço na oferta de 
serviços por mobilidade e no meio digital.

O início da década foi acompanhado do início da pandemia de COVID-19 e as consequentes 
medidas de distanciamento social, que reforçaram o movimento de digitalização na 
prestação de serviços e culminando na criação da Gerência de Serviços Digitais em 2021. 
A área da saúde manteve a oferta voltada à Segurança e Saúde no Trabalho, Promoção 
da Saúde e intensificou sua atuação em Saúde Mental, impulsionado pelo contexto externo.
Na educação, enfrentou-se com inovação o desafio do distanciamento social nas ações 
educativas. Novos modelos de atendimentoe competências dos educadores foram 
desenvolvidas para manter o nível de ensino dos alunos.  
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3.2 
GOVERNANÇA

S e r v i ç o  S o c i a l  A u t ô n o m o  
de direito privado e sem fins lucra-
tivos, não integrante da Administra-
ção Pública, o SESI possui uma estrutura  
de governança cuja administração superior  
é exercida pela CNI, sendo vinculado ao sistema 
confederativo sindical da indústria - de acordo com 
as disposições previstas no Decreto-lei nº 9.403/46, 
de 25/06/1946 e tendo o seu Regulamento aprovado 
pelo Decreto nº 57.375, de 02/12/1965.

A estrutura de governança no âmbito estadual é com-
posta da mesma forma que a nacional, estando o SESI 
vinculado à Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS), com a administração superior 
exercida pelo Conselho Regional e operacionalizada por 
meio do Departamento Regional. Há instâncias internas 
e externas de apoio à governança que estão vinculadas 
diretamente ao Conselho e Departamento Regional.

O Diagrama de Governança é a demonstração de como o 
Sistema SESI está estruturado, deixando claros os mecanis-
mos de liderança, estratégia e controle que direcionam e 
monitoram a atuação da gestão na prestação de serviços 
de interesse da sociedade. Pautada pela metodologia do 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, 
o nosso Diagrama está estruturado em quatro pilares 
principais: transparência, equidade, prestação de contas 
e responsabilidade corporativa.

QUEM  
SOMOS
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Contribuições

ArrecadaçãoTotal

Contribuição direta

Arrecadação indireta
R$ 43,2 mi

R$ 353,5 mi

R$148,6 mi

R$ 116,5 mi

SESI DN
R$ 88,4 mi

Serviços

Outros

R$ 10,3 mi

R$ 265,1 mi

R$ 9,5 mi

Financeiras

Fonte: Gestão de Controladoria - GECON

Repasse FIERGS
R$ 18,6 mi

Repasse IEL
R$ 2,2 mi

QUEM  
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NOSSOS RECURSOS

328 mi
em receita
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31
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50
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20
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1.783
empregados

5
Escolas de 
ensino médio

1
Centros de

Inovação em
Fatores Psicossociais

443
municípios
atendidos

Sociedade 
civil 

TEATRO

P
R

O
D

U
TO

S 
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S

R
E

T
O

R
N

O
 À

 SO
C

IE
D

A
D

E

E
N

T
R

E
G

A
 D

E
 V

A
LO

R

ESTRATÉGIA REGIONAL

Educação básica 
e continuada 

Saúde e segurança
na indústria

BENEFICIÁRIOS 

Dependentes dos 
trabalhadores  industriais 

Indústria 
brasileira 

Trabalhadores 
industriais 

12.678

33.197
matrículas em

educação continuada

1.253

Posicionamento: Ser percebido 
pela relevância dos serviços prestados 
e pela contribuição à competitividade 
da indústria gaúcha. 

Valores: Integridade, 
Presença, Engajamento, 
Inovação, Simplicidade.

Educação
transformadora 

voltada para 
o mundo do 

trabalho.

Gestão de saúde 
no trabalho para 

o cumprimento da
legislação e melhoria 
da qualidade de vida 

do trabalhador.

matrículas em 
educação de 

jovens e adultos.

319.324
trabalhadores 

da indústria atendidos 
em saúde

172.338
vacinas aplicadas

8.540
indústrias atendidas

 Propósito: ser agente de transformação 
social, induzindo  a competitividade 
da indústria e melhoria das condições 
de vida dos trabalhadores.

matrículas no ensino 
médio regular

3.4 MODELO DE NEGÓCIO
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3.5 PRODUTOS E SERVIÇOS

O SESI/RS atua na formação educacional 
de vanguarda e no desenvolvimento de 
soluções na área da Saúde, que se divide em 
três grandes pilares: Segurança e Saúde no 
Trabalho (SST), Promoção da Saúde e Saúde 
Mental. A organização opera com estruturas 
físicas, móveis e plataformas digitais.

Abaixo, estão apresentadas as áreas de 
atuação com o detalhamento de portfólio: 
 
EDUCAÇÃO

A atuação do SESI/RS em Educação Básica e 
Continuada tem o objetivo de assegurar uma 
educação transformadora voltada para o 
mundo do trabalho por meio de metodologias 
específicas em educação básica e continuada, 
ofertadas em modo presencial e à distância 
(EAD). A realidade da educação básica no 
País é demonstrada pelo baixo desempenho 
nos índices de desenvolvimento educacional 
em comparação com outros países. Aliado a 
isso, 41,13% dos trabalhadores da indústria 
do RS não possuem ensino básico completo, 
conforme a RAIS 2020. Portanto, estes 
profissionais requerem qualificação para 
que se mantenham produtivos em um 

mercado cada vez mais competitivo e que 
demanda novos conhecimentos e habilidades. 
A formação dos jovens e a requalificação 
dos profissionais da indústria configuram 
um grande desafio, considerando as novas 
tecnologias e os meios de trabalho abarcados 
pela indústria 4.0, e exigem do SESI/RS uma 
nova abordagem em relação à educação. 

A Educação Básica do SESI é ofertada por 
meio do Ensino Médio Regular, Ensino de 
Jovens e Adultos (EJA) e Educação Infantil, 
os quais atuam com metodologia própria, 
inspirada nas melhores práticas nacionais 
e internacionais de educação voltadas à 
formação para o mundo do trabalho. O 
Ensino Médio Regular, ofertado em cinco 
escolas localizadas em municípios com 
grande concentração de indústrias, é voltado 
preferencialmente aos filhos e filhas dos 
trabalhadores da indústria, ao passo que a 
EJA, ofertada na modalidade a distância, foi 
pensada especialmente para o trabalhador, 
buscando elevar o nível de escolaridade e 
qualificar o quadro de pessoal. Destacamos 
a robótica educacional como um dos grandes 
diferenciais do currículo escolar, que tem 
contribuído para o melhor desenvolvimento 
acadêmico de seus estudantes.

A Educação Continuada caracteriza-se 
pelo desenvolvimento de competências e 
habilidades, buscando o crescimento pessoal 
e profissional dos participantes. Nesta linha de 
atuação, contamos com serviços para crianças 
e jovens, em especial o Contraturno Escolar, 
que aplica um modelo de aprendizagem 
baseado na robótica, na pesquisa e no desafio 
ético. São ofertados, também, cursos para 
adultos, que visam ao desenvolvimento de 
competências, habilidades e ao crescimento 
pessoal e profissional dos participantes. Conta 
também com o programa de formação de 
professores, que em 2021 passou por um 
reposicionamento, passando a se chamar 
Gestão e Formação Educacional a fim de 
contemplar em sua comunicação, a diversidade 
de temáticas e público-alvo formado 
principalmente pelas prefeituras municipais.  
 
SAÚDE

Os serviços do pilar Saúde do SESI/RS têm 
como principal objetivo a contribuição com a 
indústria para a realização da gestão da saúde 
do trabalho, assegurando o cumprimento da 
legislação e a sustentabilidade do negócio, 
possibilitando ao trabalhador viver e trabalhar 
melhor. Para tanto, conta com quatro linhas 

QUEM  
SOMOS
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de atuação: Promoção da Saúde, Saúde e 
Segurança do Trabalho e Saúde Mental.

Os serviços de Promoção da Saúde têm 
o objetivo de promover que a indústria e 
seus trabalhadores ampliem a percepção 
e o conhecimento sobre seus limites e 
potencialidades, visando à gestão dos seus 
próprios processos de saúde. Por meio da 
atuação de profissionais de educação física, 
nutricionistas, dentistas e enfermeiros, tais 
serviços visam promover o empoderamento 
das empresas e das pessoas em relação 
à gestão da saúde individual e coletiva, 
oportunizando espaços e desenvolvendo 
autonomia para escolhas mais saudáveis. 
Colabora, assim, para a saúde dos 
trabalhadores, reduzindo e controlando 
doenças crônicas não transmissíveis, 
aumentando sua condição para o trabalho 
e seu bem-estar integral, contribuindo na 
redução de afastamentos, custos com saúde e 

melhorando o desempenho da Indústria. Em 
complemento à oferta de serviços voltados 
à promoção da saúde, o SESI/RS conta com a 
oferta de vacinação, a qual é operacionalizada 
através da Campanha de Vacinação Contra a 
Gripe e oferta de esquema vacinal completo 
nas Clínicas de Vacinação, que abrange os 
trabalhadores e suas famílias, localizadas 
junto às unidades próprias em Canoas e 
Caxias do Sul. 

A Gestão em Saúde e Segurança no Trabalho 
possibilita à empresa monitorar, priorizar e 
conduzir mudanças e melhorias necessárias 
no ambiente e no processo produtivo de 
forma a contribuir para o aumento da 
produtividade dos trabalhadores e atender 
à legislação  Os serviços desta linha apoiam 
na preservação e manutenção da saúde dos 
trabalhadores por meio da observação e 
do controle de questões incidentes sobre 
indivíduos e grupos de trabalhadores e 

de ações de prevenção, rastreamento  
e diagnóstico precoce dos agravos à saúde 
relacionados ao trabalho. Os serviços são 
conduzidos por diferentes profissionais da 
área da saúde e engenharia que auxiliam 
a indústria no atendimento de obrigações 
legais bem como na diminuição dos índices 
de absenteísmo e doenças ocupacionais, 
reduzindo custos e melhorando a sua 
produtividade e competitividade da indústria.

A atuação em Saúde Mental busca 
apoiar as empresas na implementação  
e acompanhamento de ações de promoção, 
prevenção e cuidado em saúde mental, 
além da gestão de fatores psicossociais.  
O portifólio desta linha é composto 
por serviços voltados para lideranças  
e trabalhadores, desenvolvidos junto 
ao Centro de Inovação SESI em Fatores 
Psicossociais. Os serviços são conduzidos por 
Assistentes Sociais e Psicólogos e contribuem 
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para que empresas de diferentes portes e segmentos venham a realizar a 
gestão dos fatores psicossociais, reduzir custos com acidentes de trabalho e 
absenteísmo, promover ambientes de trabalho mais saudáveis e contribuir 
para a produtividade e sustentabilidade da indústria. 

QUEM  
SOMOS

3.6. DIFERENCIAIS 
COMPETITIVOS 

3.6.1. EXCELÊNCIA TÉCNICA

A história construída até os dias de hoje 
demonstra que o trabalho voltado à melhoria 
da qualidade de vida dos trabalhadores e o 
desenvolvimento da indústria é reconhecido 
pela excelência, integridade e inovação. Estes 
atributos, somados à constante busca por 
respostas às necessidades das empresas e da 
sociedade, possibilitam o desenvolvimento 
de diferenciais competitivos valiosos para 
o alcance do propósito da Entidade.

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

 ► Metodologia SESI de educação, baseada  
em STEAM (ciência, tecnologia, engenha-
ria, artes e matemática);

 ► Metodologia SESI de educação baseada 
nas culturas juvenis e digitais;

 ► Educação voltada ao desenvolvimento 
para a vida, por meio da personalização 
do trabalho educacional e da experi-
mentação mão na massa, utilizando tec-
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nologia acessível, espaços diferenciados 
de estudo, relações mediadas por diálogo  
e confiança e inovação com qualidade;

 ► Programa Fablearn desenvolvido e orientado 
pela Universidade de Columbia   – EUA;

 ► Programa de Gestão e Formação  
Educacional reconhecido pela CAPES

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 
CONTINUADA 

 ► Temáticas de cursos aderentes aos  
interesses da indústria e trabalhadores;

 ► Atuação de equipe interdisciplinar para  
garantir a qualidade técnica e pedagógica 
dos cursos;

 ► Metodologia pautada no desenvolvimento 
de competências e habilidades;

 ► Cursos com foco no aprimoramento  
de soft skills;

 ► Desenvolvimento de jogos visando a dina-
micidade e ludicidade do processo  de 
aprendizagem

 ► Qualidade gráfica dos cursos;

 ► Ferramenta de diagnóstico no formato de 
jogo para escolha do melhor curso.

EXPERTISE EM GESTÃO DE SST  
E PROMOÇÂO DA SAÚDE NA 
INDÚSTRIA

 ► Abordagem adequada às necessidades  
das indústrias realizadas por equipes 
interdisciplinares;

 ► Participação em conselhos e fóruns de 
discussão sobre segurança e saúde na 
indústria;

 ► Expertise em saúde corporativa aplicada 
à indústria;

 ► Promoção de ambientes de trabalho 
seguros e saudáveis;

 ► Promoção e acompanhamento da saúde 
do trabalhador por equipe multidisci-
plinar;

 ► Gestão de saúde com foco nos desa-
fios enfrentados pela indústria. 

PROTAGONISMO NA PAUTA DE SAÚDE 
MENTAL NA INDÚSTRIA

 ► Sede do Centro de Inovação SESI em 
Fatores Psicossociais, que desenvolve  

pesquisas e serviços voltados ao tema;

 ► Desenvolvimento de projetos de inovação 
em parceria com as indústrias;

 ► Promoção da pauta de saúde mental com 
a realização de eventos virtuais e desen-
volvimento de campanhas e publicações;

 ► Serviços revisados e periodicamente  incre-
mentados;

 ► Portfólio aplicável a empresas de todos 
os portes e diferentes seguimentos, de 
maneira presencial e/ou on-line;

 ► Monitoramento, supervisão e apri-
moramento técnico constante da  
equipe envolvida nos atendimentos.  

PROCESSO DE INOVAÇÃO VOLTADO  
À EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS  
E MAPEAMENTO DE TENDÊNCIAS

 ► Processo estruturado de revisão dos servi-
ços existentes e criação de novos serviços;

 ► Pesquisa e monitoramento das tendências 
do mercado de saúde e educação, para 
subsídio ao processo de inovação.
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3.6.2. ATUAÇÃO EM REDE

 ► A atuação em rede é fundamental para o desenvolvimento da 
organização ao passo que, por meio da troca com outras entidades 
e empresas, busca-se o aprendizado de novas metodologias e 
tendências de mercado para continuamente manter a atualização 
dos serviços, que se constitui como o diferencial competitivo da 
instituição. As redes das quais o SESI/RS participa são:

 ► Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria (EGII) – realizado 
em parceria com SEBRAE/RS, SENAI/RS e IEL/RS e contando com 
o apoio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado 
do RS (SICT), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
RS (FAPERGS) e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI-RS), anualmente é lançado um edital que tem por objetivo 
disponibilizar recursos financeiros e econômicos, de caráter 
não reembolsável, para apoiar o desenvolvimento de soluções 
inovadoras para a indústria gaúcha, na forma de Cooperação 
entre Empresas Proponentes e os Proponentes Executores 
(SESI e SENAI), buscando atuar em linhas temáticas específicas;

 ► Rede de inovação em SSI – Segurança e Saúde na Indústria – 
troca de experiências e metodologias desenvolvidas pelos nove-
Centros de Inovação SESI sediados por outros Departamentos 
Regionais. Por meio desta rede, o SESI/RS tem a possibilidade 
de acessar e aplicar metodologias inovadoras desenvolvidas por 
outro regional, sem a necessidade de grande investimento no 
desenvolvimento interno, bem como pode replicar a metodologia 

desenvolvida no seu CIS em outro estado;

 ► Rede de Escolas Inovadoras - aporte de conteúdo e divulgação de 
experiências realizadas pelas Escolas SESI em diferentes fóruns que 
tratam sobre educação integral.

 ► Instituto Caldeira – em conjunto com SENAI e IEL do Rio Grande do 
Sul, o SESI é um dos membros dessa iniciativa. O Instituto Caldeira 
é um espaço sem fins lucrativos que conecta pessoas e iniciativas 
através de um hub de inovação formado por uma comunidade com 
mais de 150 empresas e 3.800 pessoas, que buscam competitividade 
e o fomento do ecossistema de inovação.

 ► Governança do Ecossistema de Inovação em Caxias do Sul - 
Participação estratégica do SESI/RS em um grupo de empresas, 
organizações, órgãos públicos e atores da inovação local, com intuito 
de criar ações e estratégias em prol do desenvolvimento e ativação 
do ecossistema da região de Caxias do Sul.

 ► Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela 
(CIDICA) – espaço para mobilização de organizações e empresas 
para a estruturação de um hub de empreendedorismo, tecnolo-
gia e Inovação, onde o SESI/RS apoiou a construção de uma sala  
e o desenvolvimento de diversas ações de inovação, focadas espe-
cialmente em inovação para saúde mental no ambiente de trabalho  
e para educação inovativa.

QUEM  
SOMOS
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CENTROS DE 
INOVAÇÃO
Desenvolvidos para
atender cada
tema emergente

Sistemas de Gestão de SST 
(Mato Grosso do Sul)

Tecnologias para a Saúde
(Santa Catarina)

Economia para Saúde e Segurança
(Ceará)

Prevenção
da Incapacidade

(Bahia)

Fatores Psicossociais
(Rio Grande do Sul)

Ergonomia
(Minas Gerais)

Higiene Ocupacional
(Rio de Janeiro)

Estilo de Vida e Saúde
(São Paulo)

Longevidade e Produtividade
(Paraná)
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3.6.3. PARCERIAS ESTRATÉGICAS 

O estabelecimento de parcerias estratégicas é um importante ativo para o alcance da estratégia e aprimoramento dos serviços que  
a organização oferece. Abaixo relacionadas, as principais parcerias estabelecidas que agregam valor aos serviços e é descrita 
a forma como a parceria ocorre:

QUEM  
SOMOS

 ► MICROSOFT – preparação de jovens 
do ensino médio por meio da formação 
e avaliação para o desenvolvimento, da 
capacidade empreendedora, da criativi-
dade, da comunicação, do trabalho em 
equipe e do domínio das tecnologias. 
Viabilizou a ampliação do nível de inclusão 
digital.

 ► SENAI – parceiro para o desenvolvimento 
da articulação da Educação Básica e Pro-
fissionalizante no Ensino Médio.

 ► Prefeitura Municipal de Porto Alegre – 
parceria para operacionalização por parte 
do SESI/RS da vacinação da COVID-19 
para a população.

 ► Prefeitura Municipal de Caxias do Sul – 
parceria para operacionalização por parte 
do SESI/RS da vacinação da COVID-19 e 
desenvolvimento da EJA para a popu-
lação, através do encaminhamento dos 
alunos.

 ► Prefeitura Municipal de Estrela – par-
ceria para o desenvolvimento de Contra-
turno Escolar (6 a 12 anos), através de 
encaminhamento de alunos.

 ► UFRGS, UNISINOS e PUCRS – Convênio 
de Cooperação técnica para o desenvol-
vimento de projetos técnico-científicos, 
que contribuem tanto para o desenvolvi-
mento científico quanto para possibilitar o 
aperfeiçoamento dos serviços oferecidos 
as indústrias especialmente voltadas a 
saúde mental. 
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3.6.4. METODOLOGIAS INOVADORAS 

METODOLOGIA SESI DE EDUCAÇÃO

Na Educação Básica, o SESI utiliza metodologias ativas com abordagem 
STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática), de acordo 
com a orientação do Departamento Nacional. O desenvolvimento 
de projetos, contextualizado com o mundo do trabalho, objetiva a 
articulação de diversos conhecimentos e experiências para soluções 
de problemas significativos para escola e comunidade. A ampla 
utilização da tecnologia, a ênfase nos planejamentos e os trabalhos em 
equipes contribuem para que os alunos e alunas possam estabelecer 
suas hipóteses e desenvolver suas ideias. Por fim, a metodologia 
instiga a capacidade de dar sentido às informações estudadas em 
aula, articulando conhecimento e competências na busca por novas 
soluções.

Já na Educação Continuada, o SESI/RS oferece cursos à distância 
e presenciais, por meio da metodologia ativa de aprendizagem, 
que considera as necessidades de desenvolvimento do educando, 
possibilitando aprendizagens contínuas. Destacam-se como diferenciais 
o Instrumento de Identificação de Necessidades de Desenvolvimento 
(Diagnóstico), no qual o cliente escolhe o(s) curso(s) ou trilha(s) de 

aprendizagem que melhor atendem suas necessidades. A Avaliação 
de Aprendizagem é oferecida às indústrias por meio de um relatório 
com o nível de desempenho de cada empregado ou empregada. 
Assim, o acompanhamento e evolução de cada indivíduo pode ser 
monitorado de perto pela empresa que está investindo em sua 
qualificação profissional.

METODOLOGIA DE ATUAÇÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE NA 
INDÚSTRIA

A segurança e saúde do SESI/RS atua de forma multidisciplinar, tanto 
em prestação de serviços pontuais quanto em assessorias, com 
soluções focadas nas necessidades das indústrias em geral, assim 
como, de segmentos específicos. O desenvolvimento dos serviços 
é embasado nos requisitos da Legislação de Segurança e Saúde no 
Trabalho, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério 
da Economia, bem como em pesquisas e direcionamentos estratégicos 
da Organização Mundial da Saúde, Organização Internacional do 
Trabalho e do Ministério da Saúde. Destaca-se também o uso de 
diagnósticos específicos para análise situacional com o objetivo de 
direcionar de forma mais efetiva os investimentos em saúde nas 
indústrias.
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3.6.5. PLATAFORMAS NACIONAIS 
E REGIONAIS 

Investir em plataformas que suportam a 
prestação de serviços fortalece a gestão 
e contribui com a qualidade dos serviços 
prestados. Em 2021, esta ação foi 
fundamental, pois disponibilizou tecnologias 
educacionais essenciais na continuidade das 
aulas e de atividades escolares de forma 
remota, além da ampliação do atendimento 
em saúde. 

Solução de Educação a Distância (LMS - 
Learning Management System) 

Disponibilizada pelo Departamento Nacional 
do SESI para a área de Recurso Humanos, 
para a Universidade Corporativa do SESI e 
para os seus 27 Departamentos Regionais 
(áreas de Educação e de Saúde), a solução é 
composta pelas ferramentas LMS, Create, 
Repositório Nacional, Módulo de Tutoria e 
Webconferência. 

PLATAFORMA OFFICE 365 
EDUCACIONAL 

Possui diversas ferramentas digitais, incluindo 
o Teams, de forma a auxiliar no processo 

de ensino e aprendizagem, considerando 
o letramento digital, o ensino híbrido e as 
habilidades e competências necessárias 
para a fluência digital para a resolução de 
problemas.

MINECRAFT EDUCATION EDITION 

Promove por meio do gamificação e de 
atividades de programação, o trabalho com 
conceitos de matemática, geografia, biologia, 
habilidades sociais, de gerenciamento e de 
liderança, programação e muitas outras áreas 
possibilitando o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos estudantes.

GEEKIE

Plataforma de educação online que visa 
auxiliar estudantes através de simulações de 
testes e exercícios personalizados de acordo 
com a curva de aprendizagem do aluno. Por 
meio de inteligência artificial, a plataforma 
monitora o ciclo de aprendizado e mede quais 
são as dificuldades do estudante e os pontos 
que precisam ser revistos e reforçados.

MOODLE

Plataforma utilizada regionalmente que 
possibilita a criação de salas de aula virtuais 

para cursos à distância. Nelas os alunos 
têm a possibilidade de estudar, mesmo 
geograficamente distantes, de qualquer 
computador com acesso à internet. 
Oferece diversas ferramentas de interação  
e colaboração e é a principal plataforma  
de sustentação das atividades à distância  
da Educação de Jovens e Adultos do SESI/RS.

MANGAHI

Plataforma de aprendizagem utilizada 
regionalmente baseada em jogos digitais, 
para desenvolver o raciocínio lógico 
matemático. Se utiliza da inteligência 
artificial para avaliar as estratégias dos 
estudantes e encaminhá-los para novos 
desafios.

MINDLAB 

Plataforma de aprendizagem utilizada 
regionalmente que visa ao desenvolvimento 
de habil idades socioemocionais e 
raciocínio lógico matemático. Por meio 
de jogos, apresenta situações a serem 
resolvidas coletivamente pelos estudantes, 
estimulando que sejam utilizados diferentes 
métodos de pensamento para resolução 
do problema. 

QUEM  
SOMOS
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MINDZUP

Plataforma utilizada regionalmente no 
processo seletivo dos estudantes para a Escola 
de Ensino Médio e que conta com questões 
de Língua Portuguesa e Matemática, além 
de avaliação socioemocional. O resultado 
permite um mapeamento completo das 
habilidades dos estudantes, contribuindo 
para o planejamento dos docentes.

ÁRVORE DE LIVROS

Plataforma de leitura utilizada regionalmente 
com acervo composto por mais de 30 
mil títulos e que atende a todas as faixas 
etárias, possibilitando o desenvolvimento de 
atividades pedagógicas através de atividades 
gamificadas.

SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR (SGE)

Disponibilizado para as escolas da Rede SESI 
de Educação Básica e Continuada. Padroniza 
os processos e regras de negócio com o 
objetivo de elevar a qualidade, disponibilidade 
e integridade das informações nacionais de 
estatísticas em educação. 

PLATAFORMA SESI VIVA+ 
(www.sesivivamais.com.br) 

Plataforma de Gestão de Segurança e Saúde 
do Trabalho e Promoção da Saúde que 
proporciona ganhos para a indústria e para 
os trabalhadores. Concentra a gestão de 
dados em ambiente único e gera informações 
qualificadas e estruturadas para apoiar 
as indústrias na redução de riscos legais, 
de custos com saúde e afastamentos, na 
prevenção de acidentes, na gestão de SST e 
no aumento da produtividade. Com o SESI 
Viva+, a empresa pode disponibilizar aos 
seus trabalhadores a realização de consultas 
por meio do atendimento remoto em saúde, 
programas de Gestão de SST, além de 
oferecer cursos EAD (Ensino à Distância) e 
semipresenciais em atendimentos às Normas 
Regulamentadoras da área de Segurança e 
Saúde do Trabalho. 

PLATAFORMA SESI DE INOVAÇÃO 
(www.inovacaosesi.com.br) 

Plataforma online que reúne as soluções 
desenvolvidas pelos Centros de Inovação SESI, 
buscando atender aos desafios relacionados 
às principais causas de afastamento dos 
trabalhadores da indústria, que impactam 
nos custos relacionados à segurança e 
saúde: ergonomia, fatores psicossociais, 

longevidade, tecnologias, sistemas de gestão, 
higiene ocupacional, absenteísmo e fatores 
econômicos relacionados à segurança e 
saúde.

SESI TERAPIA ONLINE

Disponibiliza o diagnóstico e mapeamento 
de fatores de proteção e risco psicossocial, 
apoiando na gestão de saúde mental da 
empresa, e atendimentos psicológicos on-line, 
que possibilitam às indústrias não só do Rio 
Grande do Sul, mas em nível Brasil, ofertarem 
aos trabalhadores a possibilidade de realizar 
atendimentos psicológicos individuais, em 
ambiente on-line seguro, escolhendo o 
profissional que realizará o atendimento. 
O atendimento se baseia na metodologia 
de Psicoterapia Breve, proporciona ganhos 
a saúde mental do trabalhador atendido e 
possibilita à empresa a oferta de um recurso 
de cuidado e promoção da saúde mental. 
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3.7. PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTOS 

Na educação, a exemplo dos anos anteriores, a participação e o 
reconhecimento de projetos desenvolvidos e apresentados por 
alunos em mostras científicas continuaram sendo uma realidade das 

Em 2021, o SESI/RS também foi reconhecido pela Revista Amanhã 
e pelo Instituto IXL- Center de Cambridge – EUA como empresa 
inovadora na categoria Entidades Empresariais. Este reconhecimento 
valida as ações e esforços em prol da inovação na prestação de 
serviços para a indústria, trabalhadores e sociedade. Ainda neste 

Escolas SESI em 2021, apesar do cenário de pandemia, que constituiu 
um limitante para o desenvolvimento das atividades educacionais 
em todo o país. Neste ano, se pode destacar os seguintes prêmios:

ano, o SESI nacional foi eleito uma das três marcas mais lembradas 
na categoria “Entidades Prestadoras de Serviços” no Prêmio Top 
Of Mind de Proteção 2021, demonstrando a relevância nacional da 
instituição na área de segurança e saúde no trabalho.

Nome do evento Colocação Abrangência
Concurso de Startups –  
realizado pela John Deere  
e Junior Achievement

Duas equipes da Escola SESI de Ensino  
Médio de Montenegro venceram o concurso. Nacional

Olimpíada Internacional  
de Matemática Sem 
Fronteira 

Seis alunos da Escola SESI de Ensino Médio de Gravataí e São Leopoldo 
receberam medalha de ouro e seis alunos receberam a medalha de bronze. Nacional

Olimpíada Nacional  
de Ciências

Escola SESI de Ensino Médio de Gravataí,  
medalhas de ouro e bronze. Nacional

Olimpíada de Astronomia 
e Astronáutica

Aluno da Escola SESI de Ensino Médio 
 de Gravataí recebeu a Medalha ouro e de prata. Nacional

Feira Internacional Copa  
Tecnociências do Paraguai

O projeto Wearable Heart: camiseta de monitoramento de batimentos cardíacos, 
da Escola Sesi de Ensino Médio Heitor José Müller – Montenegro, obteve o 1º 
lugar na categoria Tecnologia e Engenharia dos Defensores Científicos. 

 Internacional

Feira Brasileira de  
Jovens Cientistas (FBJC)

Escola SESI de Ensino Médio Arthur Aluizio Daudt - Sapucaia do Sul obteve o 2º 
lugar em Engenharias + Prêmio de Empreendedorismo (com direito a mentoria). 
- Trabalho: Copo Anti-Assédio - Objeto detector de alterações no nível de pH em 
diferentes líquidos utilizando microcontroladores.

Nacional
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4.1 MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
O propósito da Gestão de Riscos no SESI/RS é 
propiciar segurança no alcance dos objetivos e 
na tomada de decisões, e assim atender à pre-
missa inerente ao gerenciamento de riscos: 
gerar valor às partes interessadas. A Gestão 
de Riscos da Instituição está formalizada nos 

documentos Política e Manual. O primeiro 
estabelece as diretrizes gerais e o segundo, 
as etapas para a estruturação, implantação e 
execução do processo de gestão de riscos. O 
modelo é compatível com as boas práticas de 
mercado e sua estrutura é pautada na meto-

dologia COSO-ERM, adaptado, entretanto, às 
características do ambiente de negócios do 
SESI/RS. O fluxo mostrado a seguir aborda 
os componentes estabelecidos:

  

Definição 
         de parâmetros

 

o

Definição de 
apetite a risco

Identificação 
de Risco

Elaboração 
de ações 
mitigatórias

Avaliação 
de riscos

Comunicação e 
Monitoramento

Desenvolvimento 
do ambiente interno 
visando estabelecer 
a cultura de gestão 
de riscos;
Estabelecimento 
de objetivos;
Construção de 
linguagem comum 
de gestão de riscos.

Entendimento 
do planejamento 
estratégico;
Definição do apetite 
a risco;
Régua de impacto;
Régua de 
probabilidade.

Identificação 
e mapeamento 
dos riscos;
Identificação de 
riscos no processo 
de planejamento 
estratégico;
Identificação 
de riscos por meio 
de entrevistas.

Definição de resposta 
e tratamento dos riscos;
Definição e elaboração 
das ações/projetos 
mitigatórios.

Monitoramento 
dos riscos priorizados;
Acompanhamento 
dos planos 
de ação/planos 
de resposta;
Reporte periódico.

Avaliação dos riscos;
Classificação 
da criticidade;
Captura de ações 
mitigatórias;
Elaboração da matriz 
de riscos;
Definição dos donos 
dos riscos;
Elaboração das fichas 
de riscos.

Superintendente 
Regional + 

Gestores + Gestão 
de Riscos

Superintendente 
Regional + 

Gestores + Gestão 
de Riscos

Dono do Risco 
+ Gestão de Riscos 

+ Divisão de 
Operações

Dono do Risco 
+ Gestão de Riscos 

+ Divisão de 
Operações

Dono do Risco 
+ Gestão de Riscos 

+ Divisão de 
Operações

Superintendente 
Regional
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4.2 RISCOS MAPEADOS

Após a identificação de riscos no ciclo de plane-
jamento estratégico e por meio de entrevistas, 
ocorreu a avaliação desses itens, considerando 
a probabilidade e o impacto. Em 2021, para  
os riscos priorizados considerando a perspectiva 
de impacto para o cumprimento dos objetivos  
e do propósito institucional, as ações de mitigação 
continuaram sendo adotadas de forma a evitar  
a materialização do risco, conforme tabela  
a seguir:
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Macroprocesso Riscos associados Classificação Origem
Probabilidade  
de ocorrência

Impacto Ações mitigatórias

Gerenciar estratégia de mercado Perda ou não crescimento em Market Share
Continuidade e 
Perenidade

Interna Baixa Alto
Revisão e adequação da oferta de serviços, preços, 
estratégia comercial e agilidade de reação.

Gerenciar estratégia de mercado
Baixa percepção de valor das indústrias e 
da sociedade pelos produtos e serviços do 
SESI

Reputação e 
imagem

Interna Possível Alto
Análise do resultado da pesquisa de satisfação dos produtos 
e serviços e tratamento das manifestações.

Gerenciar estratégia de mercado
Enfraquecimento da marca e identidade 
SESI

Reputação e 
imagem

Interna Baixa Alto Atualização da identidade visual.

Gerenciar recursos financeiros
Falha na análise de viabilidade de 
investimentos/projetos e oportunidades

Financeiro Interna Provável Alto
Projeções e análises realizadas para a assertividade  
da viabilidade e liquidez futura dos investimentos.

Desenvolver produtos e serviços
Manutenção de negócios (serviços) 
ineficientes ou de baixa percepção de valor

Financeiro Interna Possível Alto Análise Estratégica do desempenho dos produtos e serviços.

Desenvolver e gerenciar 
estratégias

Governança corporativa, no âmbito 
sistêmico, parcialmente aderente às boas 
práticas de mercado.

Governança Interna Quase Certa Alto Programa de integração dos novos conselheiros.

Desenvolver e gerenciar 
estratégias

Mudança no cenário político/econômico Político/ Econômico Externa Provável Alto Defesa de interesse.

Gerenciar recursos financeiros Perda de receita/liquidez Financeiro Interna Provável Alto Plano de contingência econômica.

Gerenciar processos
Dependência de pessoas chave para 
execução dos processos

Financeiro Interna Baixa Alto Modelagem de Processos e repositório de documentos.

Gerenciar TI Vazamento e/ou perda de informações Imagem e reputação Interna Baixa Significativo Gerenciamento e manutenção do(s) banco(s) de dados.

Gerenciar ativos Danos à integridade física das pessoas Imagem e reputação Interna Possível Alto
Procedimentos que orientam a circulação de pessoas nas 
dependências. Divulgação dos protocolos de circulação 
relacionados ao ambiente de trabalho seguro. 

Gerenciar TI Falha no processo de Governança de Dados Conformidade Interna Provável Alto Segmentação da rede de computadores.

Gerenciar processos Exposição aos Riscos Biológicos & Químicos Saúde & Segurança Interna Quase Certa Alto
Observação aos protocolos de saúde, especialmente 
adotados, para evitar a transmissão da COVID-19.
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Macroprocesso Riscos associados Classificação Origem
Probabilidade  
de ocorrência

Impacto Ações mitigatórias

Gerenciar estratégia de mercado Perda ou não crescimento em Market Share
Continuidade e 
Perenidade

Interna Baixa Alto
Revisão e adequação da oferta de serviços, preços, 
estratégia comercial e agilidade de reação.

Gerenciar estratégia de mercado
Baixa percepção de valor das indústrias e 
da sociedade pelos produtos e serviços do 
SESI

Reputação e 
imagem

Interna Possível Alto
Análise do resultado da pesquisa de satisfação dos produtos 
e serviços e tratamento das manifestações.

Gerenciar estratégia de mercado
Enfraquecimento da marca e identidade 
SESI

Reputação e 
imagem

Interna Baixa Alto Atualização da identidade visual.

Gerenciar recursos financeiros
Falha na análise de viabilidade de 
investimentos/projetos e oportunidades

Financeiro Interna Provável Alto
Projeções e análises realizadas para a assertividade  
da viabilidade e liquidez futura dos investimentos.

Desenvolver produtos e serviços
Manutenção de negócios (serviços) 
ineficientes ou de baixa percepção de valor

Financeiro Interna Possível Alto Análise Estratégica do desempenho dos produtos e serviços.

Desenvolver e gerenciar 
estratégias

Governança corporativa, no âmbito 
sistêmico, parcialmente aderente às boas 
práticas de mercado.

Governança Interna Quase Certa Alto Programa de integração dos novos conselheiros.

Desenvolver e gerenciar 
estratégias

Mudança no cenário político/econômico Político/ Econômico Externa Provável Alto Defesa de interesse.

Gerenciar recursos financeiros Perda de receita/liquidez Financeiro Interna Provável Alto Plano de contingência econômica.

Gerenciar processos
Dependência de pessoas chave para 
execução dos processos

Financeiro Interna Baixa Alto Modelagem de Processos e repositório de documentos.

Gerenciar TI Vazamento e/ou perda de informações Imagem e reputação Interna Baixa Significativo Gerenciamento e manutenção do(s) banco(s) de dados.

Gerenciar ativos Danos à integridade física das pessoas Imagem e reputação Interna Possível Alto
Procedimentos que orientam a circulação de pessoas nas 
dependências. Divulgação dos protocolos de circulação 
relacionados ao ambiente de trabalho seguro. 

Gerenciar TI Falha no processo de Governança de Dados Conformidade Interna Provável Alto Segmentação da rede de computadores.

Gerenciar processos Exposição aos Riscos Biológicos & Químicos Saúde & Segurança Interna Quase Certa Alto
Observação aos protocolos de saúde, especialmente 
adotados, para evitar a transmissão da COVID-19.
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4.3 OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

Frente aos desafios e incertezas do cenário político e econômico, agravado em tempos de pandemia, a Gestão de Riscos apresenta-se como 
uma ferramenta indispensável na identificação de oportunidades de melhoria e/ou desenvolvimento de novas estratégias de atuação  
no contexto das organizações contribuindo de forma direta e/ou indireta no desempenho e no alcance dos objetivos elencados.  
Sob essa ótica, listamos algumas das oportunidades identificadas:
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Risco associado Oportunidade identificada Origem Ações Adotadas

Perda ou não crescimento em  
Market Share

Implantação de processo de pós-venda. Interna

Criação de grupo de trabalho envolvendo 
profissionais da área técnica e comercial do 
Departamento Regional e Unidades Operacionais 
para o desenvolvimento do processo de pós-venda.

Baixa percepção de valor das indústrias 
e da sociedade pelos produtos  
e serviços do SESI

Avaliação do portfólio de serviços. Interna
Metodologia de Ciclo de Vida de Serviço,  
com o objetivo de avaliar os serviços do portfólio.

Manutenção de negócios (serviços) 
ineficientes ou de baixa percepção  
de valor

Aprimorar a metodologia  
de acompanhamento de indicadores  
de gestão.

Interna
Desenvolvimento do processo de criação e gestão 
de indicadores para a gestão da Instituição.

Danos à integridade física das pessoas
Aprimorar a descrição dos processos  
chave de negócio.

Interna
Atualização dos comunicados de protocolos de 
circulação relacionados ao ambiente de trabalho 
seguro.



4.4 PROGRAMA DE COMPLIANCE (CONFORMIDADE)

Em 2021, o SESI/RS, para atender a Resolução do Conselho Nacional (SESI/CN 
N.º 0049/2019), deu continuidade ao projeto de Implantação do Programa 
de Compliance. A finalidade do programa é promover a interlocução  
de um conjunto de mecanismos e procedimentos internos, controles, riscos  
e compliance, transparência, auditoria e ouvidoria, que interagem com outros 
processos e temas com o propósito de apoiar as ações de modernização  
e fortalecimento do modelo de governança corporativa. 

O projeto para implantação do Programa está estruturado em macro atividades, 
com seu respectivo status, conforme apresentado a seguir:
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2019

2020

2021

2022

2023

Concluído

Concluído

Concluído

• Definição das diretrizes e 
   metodologias do 
   Programa;

• Descrição do macro 
   processo e do Modelo de 
   Governança do Programa.

• Definição do escopo dos 
   processos do Programa;

• Identificação 
   e mapeamento das etapas 
   e atividades do Programa;

• Avaliação e diagnóstico da 
  estrutura necessária;

• Revisão do Código de Ética 
   e comunicação;

• Avaliação de ferramentas 
  tecnológicas para apoiar o 
  Programa.

• Aplicação de Instrumentos 
  Manuais e Códigos;

• Sistematização de 
   procedimentos;

• Conceitos reproduzidos.

• Medição de resultados;

• Automação;

• Ciclos de treinamentos;

• Reportes oficiais 
   de resultados

• Conexões estabelecidas;

• Adoção de 
aperfeiçoamento;

• Cultura de compliance;

• Monitoramento.

Em execução

Não iniciado

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2021
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5.1. AMBIENTE EXTERNO  
        E CONTEXTO

Desafios, incerteza e esperança foram  
as tônicas de 2021. O ano iniciou com pers-
pectiva de melhora na situação da pandemia, 
impulsionada pelas notícias sobre o início 
da vacinação, no entanto, antes que fosse 
possível imunizar a população, uma nova 
onda de COVID-19 fez com que diversas ati-
vidades fossem suspensas entre os meses de 
fevereiro e abril, impactando o desempenho 
nos primeiros meses do ano.

A evolução do cenário econômico e de 
negócios caminharam junto à campanha 
de vacinação contra a COVID-19. Conforme 
a imunização avançou, a pressão sobre  
o sistema de saúde diminuiu, as restrições das 
atividades econômicas ficaram mais brandas 
e a economia começou um movimento de 
retomada e aquecimento da demanda, 
impactando fortemente o mercado de 
trabalho, que apresentou crescimento de 
37% nas admissões em comparação a 2020. 
Apesar da retomada em relação ao período 

mais severo da pandemia, o crescimento 
econômico e da indústria esbarra na escassez 
e forte elevação dos preços de insumos e 
matérias-primas, acarretando a alta de preço 
dos produtos.

As incertezas acerca do cenário econômico e 
em relação ao controle da pandemia refletem 
na atuação do SESI/RS de formas diferentes 
quando observamos as linhas de atuação: 
educação e saúde. Na educação, a atuação 
da entidade tem sua importância reforçada, 
visto que desde o início da pandemia e a 
consequente necessidade de virtualização das 
aulas, mais de 5 milhões de crianças entre 6 
e 17 anos não tinham acesso à educação no 
País . Para combater esta realidade, o investi-
mento e protagonismo no impulsionamento 
da qualidade do ensino público e o desen-
volvimento de metodologias educacionais 
são fundamentais para mudança no futuro.

A preocupação global voltou-se para a manu-
tenção da saúde da população, não apenas o 
controle da pandemia, mas também a promo-
ção do bem-estar físico e mental das pessoas. 

Entra em vigor em 2022 a classificação da 
OMS (Organização Mundial da Saúde) da Sín-
drome de Burnout como doença do trabalho, 
o que evidencia a necessidade de preocupa-
ção das empresas sobre a saúde integral de 
seus empregados. Esta abordagem integral 
é parte do discurso e ação do SESI ao longo 
de sua história e evidencia o pioneirismo no 
debate sobre saúde no trabalho.

Os desafios enfrentados pelo SESI para o 
alcance de seu propósito e pela sociedade 
nas diferentes esferas, junto às incertezas 
acerca do controle da pandemia e retomada 
consistente da normalidade de convivência 
social e estabilidade econômica, são insumos 
para que constantemente estejamos revendo 
nossos serviços e modelos de operação. O 
ano de 2021 demonstrou que há caminhos 
para o desenvolvimento de soluções impor-
tantes para o bem-estar social e de um setor 
industrial com alta produtividade.

1https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/trabalho/2021/arquivos/caged-novembro-apresentacao.pdf 
2https://www.unicef.org/brazil/media/14026/file/cenario-da-exclusao-escolar-no-brasil.pdf
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5.2 DESAFIOS

Uma indústria competitiva, inovadora, glo-
bal e sustentável eleva o nível de renda do 
País e as possibilidades de emprego, além 
de gerar impactos positivos para outros 
setores da economia, ampliando o bem-
-estar da sociedade. A indústria brasileira, 
no entanto, tem perdido competitividade 
na economia global em função de garga-
los que decorrem de deficiências que há 
muito deveriam ter sido vencidas – a agenda 
do século XX . Observando o propósito do  
SESI/RS e de que formas os eixos estratégicos 
de educação e saúde operacionalizam seu 
alcance, abordamos nesta seção os desafios 
sobre os quais a Instituição atua e gera valor 
para as partes interessadas:

• Produtividade do trabalho em queda: 
entre 1996 e 2014, a produtividade do traba-
lho industrial caiu 19%, apesar do aumento 
da escolaridade média brasileira. Este fato 
evidencia a baixa qualidade do ensino básico, 
reforçado pelo fato de o Brasil ocupar o 66º 
lugar entre 73 países no ranking do Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) . 

Observando este fenômeno e ciente do seu 
papel, o SESI/RS desenvolveu e buscou,  por 
meio da aplicação da metodologia SESI de 
Educação, a oferta de educação de qualidade, 
influenciando a qualidade da educação básica 
pública.

• Qualificação insuficiente dos trabalha-
dores industriais para padrões internacio-
nais: cerca de 41,13% dos empregados da 
indústria do Rio Grande do Sul não têm ensino 
básico completo em 2020. Neste contexto,  
o SESI/RS conta com a oferta de Ensino de 
Jovens e Adultos (EJA), com o objetivo de 
ampliar a escolaridade dos trabalhadores, 
bem como a oferta de Educação Continuada 
com foco no mundo do trabalho. Estes servi-
ços visam impactar positivamente no ganho 
de produtividade e na qualificação dos tra-
balhadores.

• Elevados custos do trabalho: o custo 
unitário do trabalho aumentou 48% em 
menos de 20 anos . A elevação do custo 
decorre do aumento real dos salários e queda 

da produtividade do trabalho na indústria  
de transformação. Em parte, estes cus-
tos estão relacionados ao alto índice de 
absenteísmo dos trabalhadores no Bra-
sil decorrentes de problemas de saúde.  
A atuação do SESI em segurança e saúde na 
indústria tem o objetivo de apoiar as indús-
trias na gestão da saúde de seus empre-
gados, diminuindo os custos com saúde e 
aumentando a produtividade da força de 
trabalho. Entretanto, a superação desses 
gargalos não é suficiente para alavancar  
a competitividade da indústria brasileira.  
É necessário desenvolver as competências  
e as habilidades requeridas para a indústria 
do futuro – a agenda do século XXI. O mundo 
passa por transformações disruptivas com 
grande impacto na indústria mundial. Cada 
vez mais, são desenvolvidas novas tecnologias 
capazes de revolucionar os modelos de negó-
cios, mesmo aqueles tidos como tradicionais.  
A sociedade também está mudando.  
As pessoas estão mais bem informadas  
e exigentes em relação à qualidade de pro-
dutos e serviços.

3 “Produtividade do Trabalho e Custo Unitário do Trabalho na Indústria de Transformação do 
Brasil no período 1996 a 2014”, Picança M.R. 2017. 
4Programme for International Student Assess (PISA). OECD, 2015. 
5RAIS/MTE, 2019 
 6Bureau of Labor Statistics, 2012
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5.3. DIRECIONADORES/  
        INSTRUMENTOS  
        INSTITUCIONAIS 

5.3.1. P L A N O  E S T R AT ÉG I CO 
SISTÊMICO 2020-2024  

O ciclo 2020-2024 da estratégia nacional 
foi formulado com base em conceitos da 
gestão estratégica moderna, bem como nas 
experiências passadas, internas e externas. 
Seu foco é o aumento da competitividade e da 
equidade social tendo como alicerce, por um 
lado, os trabalhadores com acesso à educação 
de qualidade e preparados para impulsionar 
a indústria para o futuro e, por outro lado, 
as empresas industriais modernizadas e mais 
seguras.

A estratégia do SESI Nacional é apresentada 
em forma de árvore estratégica, na qual seus 
elementos mantêm uma relação entre si e 
reforçam os conceitos e os conteúdos de 
cada um deles. O Propósito, que resume a 
motivação do trabalho, representa também 
a contribuição do SESI para a sociedade. 
Essa contribuição se divide em quatro Eixos 
Estratégicos de atuação, que representam 
escolhas e focos no âmbito dos negócios 

que diferenciam a atuação da instituição no 
mercado.

Em uma lógica de desdobramento, esses 
eixos são mais bem qualificados na forma de 
Objetivos Estratégicos, que especificam o que 
precisamos alcançar com os nossos negócios. 
Os Objetivos orientam o direcionamento 
dos recursos e do tempo, pois indicam o que 
precisa ser feito para garantir a realização do 
Propósito e, por consequência, o alinhamento 
às necessidades da indústria e do País.

Para aprimorar a organização dos Objetivos 
Estratégicos optou-se por classificá-los em 
três perspectivas - Negócios e Clientes, 
Habilitadores e, por último, Gestão.  

Com o objetivo de medir o desempenho dos 
objetivos estratégicos, foram elaborados 
indicadores que apontaram o grau de alcance 
dos resultados. É importante ressaltar que os 
indicadores foram definidos de modo a medir 
o impacto da atuação, ou seja, evidenciar o 
que está sendo transformado na realidade 

das indústrias e do País, assim como permitir 
uma melhor comunicação com a sociedade 
e com a indústria sobre o valor gerado para 
os públicos de interesse.

Por fim, foram definidas metas para cada 
indicador. O diferencial do processo de 
construção das metas nesse ciclo é que,  
a partir do aprendizado obtido com os ciclos 
de planejamento sistêmico anteriores, 
desde 2011 até 2019, foi possível obter 
uma proposta de meta mais alinhada às 
necessidades do mercado e ao histórico, não 
perdendo de vista que há um desafio imposto 
pelo contexto externo e pela vontade de 
fazer cada vez mais e de uma forma cada 
vez melhor.

Diante disso, a estrutura da Árvore Estratégica 
do SESI, que explicita os nossos focos e a 
relação entre eles, está apresentada a seguir:

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2021

SESI|RS



ALAVANCAR OS NEGÓCIOS A PARTIR DE PLATAFORMAS INOVADORAS DE SERVIÇOS  padronizadas, replicáveis, escaláveis, intensivas em tecnologia digital e orientadas ao mercado.

AMPLIAR ALIANÇAS E RELACIONAMENTOS ESTRATÉGICOS  para fortalececimento dos negócios

IMPULSIONAR A INTELIGÊNCIA DE MERCADO E DE NEGÓCIOS para ampliar a cobertura de atendimento à indústria
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TRANSFORMAR VIDAS PARA UMA INDÚSTRIA MAIS COMPETITIVA

-

ELEVAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS, 
com qualificação profissional e reconhecimento de saberes 

AMPLIAR A EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL
E FINANCEIRA

FORTALECER A TRANSPARÊNCIA, 
O COMPLIANCE E A GESTÃO DE RISCOS 

com implantação de boas práticas  
e divulgação de informações relevantes 

às partes interessadas

-

2

3

4

13

12

14

16 18 19

plano
 estratégico

Árvore Estratégica SESI e SENAI 2020 - 2024

2020-2024

Educação básica indutora 
da melhoria da qualidade 

educacional do Brasil

Educação profissional e superior 
voltadas para o futuro 

do trabalho na indústria

Modernização industrial 
intensiva em inovação

Segurança e Saúde na Indústria 
integradas no trabalho para 
redução de riscos e custos.

DESENVOLVER E GERIR CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS com vistas ao futuro dos negócios e à redução de assimetrias regionais

15

AMPLIAR A PERCEPÇÃO DE VALOR 
DA SOCIEDADE sobre a contribuição 
do SESI e do SENAI para o futuro do 

trabalho na indústria

1 EXPANDIR A FORMAÇÃO DE JOVENS NO NOVO ENSINO MÉDIO com foco em STEAM*, 
priorizando a formação técnica profissional, com alto padrão de qualidade e metodologia única.

*Ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática.

ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO 
FUNDAMENTAL REGULAR a padrões 

internacionais de avaliação 

AUMENTAR A QUALIDADE DO ENSINO 
MÉDIO para o patamar de referência nacional

REQUALIFICAR E ATUALIZAR AS COMPETÊNCIAS DOS TRABALHADORES 
da indústria para o trabalho do futuro

IMPULSIONAR A FORMAÇÃO SUPERIOR ESPECIALIZADA 
de profissionais orientada à inovação para a indústria

8

FORMAR PROFISSIONAIS PARA O MERCADO 
DE TRABALHO adequados às necessidades 

futuras e locais da indústria, em um ambiente 
de rápida transformação tecnológica

ALAVANCAR O NÍVEL DE MATURIDADE 
E PRODUTIVIDADE DAS EMPRESAS, com 

ênfase em difusão tecnológica, digitalização 
e inovação industrial

PREPARAR A INDÚSTRIA PARA 
O FUTURO impulsionando 

transformações por meio da inovação

ALAVANCAR A SEGURANÇA
E A SAÚDE NA INDÚSTRIA por meio 

de produtos e serviços inovadores

9 11

5

6

7

REDUZIR RISCOS E CUSTOS 
associados à segurança e saúde na indústria

10

INTENSIFICAR A EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL DA GRATUIDADE 

com aderência as estratégias nacionais 

17
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5.3.2.  P L A N O  E S T R AT ÉG I CO     
            REGIONAL 

O ano de 2020 foi de muitas mudanças no 
cenário econômico e social, impactando 
diretamente sobre a atuação e estratégia 
de todas as organizações. Em razão disso, 
o SESI/RS verificou a necessidade de rever 
o seu Plano Estratégico para o horizonte de 
2021-2025, incorporando essas modificações, 
modernizando seu olhar para a estratégia 
e abarcando movimentos organizacionais 
iniciados nos últimos anos.

A elaboração do Plano Estratégico é feita 
por meio de um processo participativo, que 
inicia na fase de discussões estratégicas, 
nas quais a equipe de gestão avalia os eixos 
estratégicos da saúde e educação, quanto aos 
serviços prestados, a agregação de valores 
desses para a indústria. A partir de então, é 
realizada a análise de cenários econômicos 
e de mercado, através da elaboração das 
matrizes de diagnóstico estratégico (SWOT 
e PESTAL), a análise de desempenho e 
pertinência frente a estratégia estabelecida 
e, por fim, dos direcionadores e orientações 
por parte do Departamento Nacional.

Os objetivos estratégicos 2021-2025 
estão divididos nas perspectivas negócios 
e clientes, sendo os Objetivos de Negócio 
(saúde e educação) e Objetivos de Gestão 
(financeiros, clientes e mercado, processos 
internos e pessoas e tecnologias). Cada 
objetivo estratégico conta com um ou 
mais indicadores de acompanhamento, os 
quais estão alinhados com os indicadores 
acompanhados no Plano Estratégico do DN e 
no Plano de Eficiência da Gestão, apresentado 
no item a seguir.

Anualmente, as áreas de negócio, juntamente 
com a área de mercado, projetam quais as 
principais entregas para o ano seguinte, 
desdobrando assim os processos e projetos 
necessários para consecução da estratégia 
proposta. Este processo está apresentado 
a seguir no item 5.3.4 (Plano de Ação) e é 
usado como insumo para a elaboração do 
planejamento orçamentário.

O monitoramento da estratégia é feito nos 
diferentes âmbitos da organização, tendo 
em vista o desdobramento da estratégia. 
No âmbito operacional, as unidades realizam 
mensalmente a avaliação de desempenho, 
com base nos indicadores e metas propostas, 

de forma a analisar os desvios e propor 
planos de ação para correção de rota. No 
âmbito tático e estratégicos, em 2021 foi 
realizado um ciclo de fóruns específico de 
Clientes e Mercado, nos quais os objetivos 
estratégicos de negócio foram analisados 
em conjunto pelas áreas de mercado, de 
negócio e operação, culminando em ações 
direcionadas para o alcance desses objetivos. 
Adicionalmente, os principais resultados 
físicos e a execução orçamentária são 
analisados mensalmente na reunião pré-
conselho, de forma que são identificados 
desvios e possibilidades de melhoria no 
desempenho. Essas análises são levadas para 
apreciação do Conselho Regional.

RELATÓRIO 
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PLANO ESTRATÉGICO 2021 - 2025
Ser agente de transformação social, induzindo 
a competitividade da indústria e a melhoria das 

condições de vida dos trabalhadores.

Partes
Interessadas

Geração
de valor

Objetivos
estratégicos
do negócio

Objetivos
estratégicos
da gestão

Empresário 
da Indústria

Financeiro Clientes e Mercado Processos Internos Pessoas e Tecnologia

Educação transformadora voltada para 
o mundo do trabalho

Gestão de saúde no trabalho para o cumprimento da 
legislação e melhoria da qualidade de vida do trabalhador

Trabalhador
da Indústria

Dependentes de 
trabalhadores da indústria Sociedade

Consolidar a atuação do ensino 
médio regular, baseado no 
modelo SESI de educação

Ampliar a atuação na Educação 
Continuada, atendendo as 

necessidades das empresas

Contribuir com a elevação da 
escolaridade dos trabalhadores da 

indústria por meio da oferta de 
Educação de Jovens e Adultos.

Impulsionar a qualificação 
da Educação Básica Pública

Promover a saúde do 
trabalhador por meio da 

atuação em Atenção 
Primária em Saúde

Fortalecer a atuação em Saúde 
Mental, com foco na indústria 

e no trabalhador

Agregar valor aos serviços com 
a utilização da Inteligência de 

Dados em Saúde

Ampliar a escala de atuação 
em Saúde, primando por 

processos eficientes, qualidade 
na entrega e sustentabbilidade 

das linhas de negócios

Garantir os níveis da 
eficiência operacional, 
priorizando os serviços 

estratégicos

Alcançar os patamares 
de sustentabilidade dos 
serviços estabelecidos 

na ramba, adequando os 
modelos de negócio

Aumentar 
a presença 

e divulgação do 
SESI/RS nas suas 

linhas de ação

Aprimorar 
o relacionamento com 

o mercado por meio 
de uma atuação próxima 

e consultiva

Aprimorar a operação 
com foco na geração 

de valor para os 
clientes e resultados 

para o SESI/RS

Fortalecer a atuação 
estratégica 

e transparente, com 
a implantação 

de melhores práticas 
de gestão

Contar com pessoas 
engajadas, focadas no 

cliente e que 
promovam a inovação

Garantir serviços de 
excelência, gerando 
valor aos negócios 

por meio de 
tecnologias digitais 

inovadoras

Fortalecer a efetividade 
e a celeridade nas 

respostas às demandas 
da indústria
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5.3.3. PROGRAMA DE EFICIÊNCIA  
           DA GESTÃO 

A busca pela melhoria constante do desem-
penho institucional pauta a atuação do SESI 
desde a sua formação. Ciente de que novos 
avanços se fazem necessários, notadamente 
em contextos adversos como o enfrentado 
nos últimos anos, coube ao Conselho Nacional 
do SESI instituir diretrizes que promovam o 
fortalecimento estratégico e o aprimora-
mento da gestão.

O Programa de Eficiência da Gestão repre-
senta um dos pilares operacionais desta 
deliberação. Fruto de um pacto federativo, 
o Programa consiste em indicadores e refe-
renciais nacionais cuidadosamente seleciona-
dos, bem como de medidas que incentivem o 
cumprimento pelos departamentos regionais, 
destacando a elaboração, a pactuação e o 
monitoramento de ações de melhoria indi-
viduais para cada entidade regional. 

De forma a garantir sua efetividade, o Pro-
grama prevê que o não atingimento dos 
parâmetros definidos acarreta obrigações 
aos regionais, podendo, inclusive, ocasionar 
a interrupção de aportes financeiros discri-
cionários do Departamento Nacional.

Atento ao compromisso firmado, o  
SESI/RS envidou os recursos e os esfor-
ços necessários para atingir os referen-
ciais acordados para o exercício de 2021, 
em alinhamento às ações constantes do 
projeto pactuado com o Departamento 
Nacional. Os resultados apurados serão ana-
lisados no próximo Capítulo (Desempenho). 

5.3.4. PLANO DE AÇÃO

A partir do plano estratégico definido, são 
estruturados, em um plano tático-opera-
cional, as ações de curto prazo que serão 
realizadas na busca dos objetivos e metas 
planejadas para o período. O Plano de Ação 

e Orçamento é definido anualmente e seu 
monitoramento realizado no intuito de iden-
tificar se as ações executadas e os recursos 
necessários estão de acordo ao planejado, 
contribuindo efetivamente para o resultado 
das metas e, também, em alinhamento ao 
ambiente externo e desafios do cenário 
atual. Nos casos positivos, permanecem as 
ações planejadas. Já para os casos negativos, 
as ações são replanejadas para corrigir os 
desvios, sejam físicos ou financeiros, que 
impactam os resultados esperados. 

O Plano de Ação para o exercício de 2021 foi 
elaborado em conformidade com o Manual de 
Procedimentos Orçamentários e de Produção 
do Serviço Social da Indústria, aprovado pela 
Resolução nº 040/2017 do Conselho Nacional 
do SESI.

As ações definidas pelo SESI/RS para o exer-
cício, os resultados apurados e as análises 
do seu desempenho estão detalhadas no 
próximo Capítulo.

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2021

SESI|RS
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6.1. EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA

6.1.1. AÇÕES PLANEJADAS, METAS DEFINIDAS, RECURSOS INVESTIDOS  
           E RESULTADOS ALCANÇADOS

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

O SESI/RS oferece Educação de Jovens e Adultos (EJA) na modalidade à distância (EAD), 
voltada para o mundo do trabalho como forma de promover o desenvolvimento do traba-
lhador e contribuir para o aumento da escolaridade e, consequentemente, para um ganho 
de produtividade da indústria.

A oferta da modalidade a distância foi pensada especialmente para o trabalhador, pois tem 
uma proposta flexível que permite ao aluno estudar onde, como e quando puder, com a rea-
lização de um encontro presencial semanal, além de provas semestrais, nos polos de apoio. 
Este serviço é ofertado de forma gratuita para trabalhadores da indústria e seus dependentes.

Em função das medidas de distanciamento social em razão da pandemia, as atividades 
presenciais, que correspondem a 25% da carga horária, permaneceram adaptadas para o 
contexto EAD por meio da plataforma Moodle, possibilitando a manutenção das atividades 
e a realização das avaliações, a exemplo do ano de 2020.

Mesmo com o cenário adverso, a EJA do SESI/RS alcançou 12.678 matrículas o que representou 
um dos melhores resultados dos últimos anos, tendo sido este resultado influenciado pela 
excepcionalidade imposta pela pandemia, onde a oferta totalmente a distância nos permitiu 
captar alunos de outros municípios onde não temos polos de EJA. Já o índice de evasão foi 
de 8%, considerado baixo para a modalidade de ensino e 81% de aprovação dos alunos. 
Para o alcance desse resultado, foi gasto o montante de R$ 12.875.362,03.

A oferta de EJA atende ao objetivo estratégico de “Contribuir com a elevação da escolaridade 
dos trabalhadores da indústria por meio da oferta de Educação de Jovens e Adultos”.

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2021
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ENSINO MÉDIO REGULAR 

O SESI/RS conta com cinco Escolas de Ensino 
Médio, onde apresenta-se uma proposta 
inovadora, inspirada nas melhores práticas 
nacionais e internacionais de educação e 
busca formar jovens com autonomia, res-
peitando seus tempos e espaços de apren-
dizagens, bem como suas experiências em 
diversos contextos socioculturais, de forma 
que tenham a possibilidade de aprimorar 
habilidades, atitudes e competências para 
o seu desenvolvimento integral. Busca 
também propiciar o exercício da cidadania, 
estimulando o protagonismo juvenil por 
meio de projetos que apresentem soluções 
para problemas locais ou regionais, além 
de desenvolver a cultura empreendedora 
com sustentabilidade e responsabilidade 
social, construindo conhecimentos aliados 
a processos tecnológicos, condizentes com 
as exigências da sociedade contemporânea 
e com o mundo do trabalho.

O fortalecimento da articulação entre a edu-
cação básica e a educação profissional propi-
cia a experimentação do mundo do trabalho 
pelos alunos do ensino médio regular, por 
meio de cursos de aprendizagem industrial 

básica, realizados em parceria com o SENAI. 
Tal ação possibilita aos alunos conhecimentos 
de uma profissão e oportuniza a sua contra-
tação pelas indústrias da região como jovens 
aprendizes. O curso de aprendizagem indus-
trial básica, que compõe a parte diversificada 
do currículo de ensino médio, colabora com 
a contextualização do mundo do trabalho 
para os jovens, ao mesmo tempo em que 
considera os perfis profissionais desejados 
pelos segmentos da indústria da região onde 
cada escola está instalada.

No ano de 2021 foi concluída a pesquisa 
de impacto da existência dos Fablearns nas 
Escolas SESI, o que gerou o movimento de 
ampliação da implantação destes espaços nos 
diversos programas educacionais do SESI, a 
exemplo do Contraturno Escolar, bem como, 
subsidiou a reelaboração do currículo na área 
de Ciências das Escolas de Ensino Médio. 
A Universidade de Columbia capitaneou a 
pesquisa de impacto junto à professores e 
alunos das Escolas de Ensino Médio e orien-
tou a reformulação curricular por meio de 
consultoria. A amostra da pesquisa contou 
com 700 estudantes e estes pontuaram acima 
do valor médio em todos os descritores ava-
liados no estudo.  Entre eles, técnicas de 

makerspace, atitude em relação a Ciências 
da Natureza e Matemática e autoeficácia 
(engenharia). Observou-se que a frequência 
dos estudantes no Fablearn permite maior 
adesão a Ciências da Natureza e Matemática 
e promove a resolução de problemas com 
práticas de engenharia (autoeficácia).

Cita-se, também, como relevante resultado, 
a publicação de quatro artigos pelas Escolas 
SESI de Ensino Médio de Gravataí e de Sapu-
caia, nas áreas das Engenharias e das Ciências 
Biológicas nos Anais da 19ª Feira Brasileira 
de Ciências e Engenharia – FEBRACE. Foi 
publicado, também, artigo por especialistas 
da Gerência de Educação, na revista “Brazilian 
Journal of Developmnet”, tendo sido o título 
“Professor Articulador: Uma proposta de 
trabalho na escola SESI do Rio Grande Sul”.

As escolas de Ensino Médio Regular do  
SESI/RS atenderam 1.253 alunos em 2021, os 
quais tiveram frequência de 97% nas aulas 
e alcançaram 97% de aprovação ao fim do 
ano letivo. O ano foi marcado, também, pela 
taxa zero de evasão de alunos, apesar das 
dificuldades causadas pela pandemia. O valor 
gasto nessa ação foi de R$ 13.524.589,69.

Esta oferta responde ao objetivo estratégico 
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de consolidar a atuação em ensino médio 
regular, baseado no modelo SESI de edu-
cação, o qual se entende que ainda está 
em andamento considerando o status de 
implantação das unidades, no que se refere à 
escola localizada na cidade de São Leopoldo, 
que foi implementada em 2020.

EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA 
PROFISSIONAIS

A Educação Continuada do SESI/RS busca 
desenvolver as competências e habilidades 
dos trabalhadores por meio de cursos e trilhas 
de aprendizagem com foco no desenvolvi-
mento de habilidades e competências que 
são necessárias no mundo do trabalho. Os 
cursos dividem-se em temáticas que visam 
ao desenvolvimento de competências e ao 
aprimoramento pessoal e profissional dos 
participantes. São 72 Ofertas, sendo 58 no 
formato Avulso e 14 no formato Trilhas de 
Aprendizagem.

Após ter passado por reposicionamento de 
marca, reorganização de portfólio e lança-
mento de plataforma específica para comer-
cialização dos produtos, no ano de 2021 este 
programa foi incorporado pela nova área  
de Serviços Digitais, que tem como objetivo 

promover o SESI/RS como protagonista no 
fornecimento de serviços digitais em Educa-
ção e Saúde para a Indústria com agilidade, 
consistência, presença e disponibilidade.

Este movimento abarcou, também, a migra-
ção da Equipe de Produção de Cursos para 
esta gerência, acarretando a implantação de 
ações de melhoria visando aprimorar a expe-
riência do usuário. Dentre elas podemos citar: 
ajuste na página inicial do site da Educação 
Continuada para melhorar a visualização, 
tornando mais amigável e intuitiva, além 
de realizar ajustes no SEO (Search Engine 
Optimization) para otimizar a busca e alcançar 
bom posicionamento da página no Google 
e em outros buscadores; aperfeiçoamento 
da plataforma de venda e da jornada do 
cliente; comunicação via e-mail mais clara; 
melhorias de usabilidade; desenvolvimento 
de cursos com temáticas mais atrativas e com 
maior valor percebido; atualização de cursos 
existentes; produção de enxoval de peças 
por curso; mudança na lógica de divulgação, 
passando o foco para o conteúdo/temáticas 
dos cursos, incluindo estratégias de search 
(busca por palavras-chave) - plano de mídia 
por curso; geração de conteúdo com iniciati-
vas para fomentar o interesse nas temáticas, 

como lives, textos no blog, e-book e landing 
pages para captação de leads por curso. Todas 
essas ações tiveram como objetivo impactar 
positivamente o contexto pessoal e profissio-
nal das indústrias e dos trabalhadores, bem 
como o alcance de resultados.

A partir dessas melhorias, o site da Educação 
Continuada passou a ter maior visibilidade no 
Google, bem como melhor ranqueamento, 
resultando no aumento de volume de busca 
pelos nossos cursos.

Além disso, com o intuito de levar aos clientes 
uma marca mais aderente ao contexto da 
indústria e seus trabalhadores, adotamos 
o nome Cursos SESI, entendendo que este 
revela o objetivo do nosso negócio de forma 
clara a objetiva ao público-alvo.

Nesse cenário, a Educação Continuada atingiu 
a marca de 26.366 matrículas registradas 
pelo Departamento Regional, o que demons-
tra a agilidade em continuar adequando-se 
ao contexto pandêmico, bem como o acerto 
na escolha do novo modelo de negócio, com 
o gasto total de R$ 739.552,05, cumprindo 
com o objetivo estratégico de ampliar a atua-
ção na Educação Continuada, atendendo as 
necessidades das empresas.

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2021

SESI|RS
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GESTÃO E FORMAÇÃO EDUCACIONAL 

A proposta do programa Gestão e Formação 
Educacional do SESI/RS é reconhecida pelo 
Ministério da Educação do Brasil, por meio 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), tanto para 
parcerias em Programas de Formação de 
Professores da Educação Básica quanto para 
participação com publicações de trabalhos 
em sua plataforma de Periódicos.

O objetivo central deste trabalho de forma-
ção continuada a professores e gestores é 
contribuir para o fortalecimento da qualidade 
da educação básica pública, por meio de 
parcerias do SESI/RS com as redes munici-
pais e com a rede estadual de educação, 
respeitando as necessidades dessas redes 
de ensino, mas sem renunciar à concepção 
de aprendizagem que valorize o protago-
nismo de todos os envolvidos. Observando 
o objetivo central nesta ação, as propostas 
do Programa Gestão e Formação Educacional 
estão fundamentadas à luz da Metodologia 
das Escolas SESI/RS, cujos princípios curricula-
res e metodológicos atendem às diversidades 
dos grupos e indivíduos e proporcionam às 
crianças e jovens da Educação Básica uma 

educação transformadora e desenvolvimento 
de habilidades e competências para viver em 
um mundo plural e de constantes mudanças.

Foram realizadas nove  lives ministradas por 
especialistas, dentre eles o Presidente do 
Conselho Estadual de Educação e consultores 
em gestão educacional de renome nacional. 
Dentre os temas abordados, destacamos: 
“Acolhimento aos alunos e professores na 
volta às aulas”; “FUNDEB – Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação 
– compreendendo os mecanismos de finan-
ciamento da Educação Básica”; “Cuidando de 
quem ensina”; “A escola e as culturas juvenis”, 
totalizando 2.547 visualizações.

Em 2021, foram capacitados 1.064 profissio-
nais de secretarias de educação de muni-
cípios gaúchos, onde foram desenvolvidas 
temáticas pertinentes à Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, anos iniciais e finais e 
gestão escolar.

Para realização dessas atividades foram gas-
tos R$ 719.783,11, atendendo ao objetivo 
estratégico de impulsionar a qualificação da 
educação básica pública.

Para 2022, o programa buscará forte com-
petitividade e ampliação de seu share de 
mercado.

CONTRATURNO ESCOLAR

A oferta de contraturno escolar consiste em 
um modelo de aprendizagem baseado no 
desenvolvimento da robótica, da pesquisa e 
do corpo, ritmo e expressão, considerando 
hipóteses e busca de informações, instigando 
o pensamento científico. No Contraturno 
Escolar, as crianças constroem projetos de 
seu interesse com autonomia, criatividade e 
motivação para o empreendedorismo.

Este serviço destina-se a crianças e adolescen-
tes na faixa etária de 6 a 15 anos, matriculados 
no ensino fundamental ou médio, preferen-
cialmente dependentes de trabalhadores 
da indústria. 

Em virtude do cenário de pandemia, as ativi-
dades presenciais do Contraturno Escolar se 
alternaram entre os formatos presencial e à 
distância, ou até mesmo suspensos, conforme 
as possibilidades ditadas pelos protocolos 
regionais de prevenção à COVID-19. 

Alcançou-se o resultado de 4.418 alunos, 
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considerado satisfatório tendo em vista o 
cenário de pandemia e home office, onde as 
famílias, estando em casa, não necessitaram 
matricular seus filhos em atividade inversa ao 
Ensino Fundamental, possibilitando economia 
em seu orçamento familiar.

O contraturno escolar igualmente atende 
ao objetivo estratégico de impulsionar a 
qualificação da educação básica pública, na 
medida em que jovens advindos de escolas 
públicas se tornam mais autônomos e cria-
tivos, influenciam seus colegas e professo-
res na busca por desenvolvimento. O gasto 
realizado nesta ação durante 2021 foi de  
R$ 12.826.307,36.

MOSTRA SESI COM@CIÊNCIA – MSC

Após as edições presenciais de 2018  
e 2019, e uma breve pausa ocorrida em 
2020 em função da pandemia, a Mostra  
SESI Com@Ciência voltou a acontecer sendo 
que em formato totalmente virtual a fim de 
se adequar aos novos tempos e necessidades 
impostas pelos protocolos necessários de 
prevenção a COVID-19.

O evento busca promover e divulgar os pro-
jetos nas áreas de ciências da natureza e/ou 

matemática desenvolvidos pelos estudantes 
dos programas do Ensino Médio Regular  
e da Educação de Jovens e Adultos do  
SESI/RS, que apresentem a utilização da 
tecnologia para resolução de problemas, 
objetivando reconhecer os projetos desen-
volvidos pelos estudantes do SESI/RS, incen-
tivando a pesquisa científica, despertando 
e estimulando o interesse pelo estudo das 
ciências, promovendo a pesquisa voltada 
à solução de problemas nas áreas de Ciên-
cias e Matemática, com uso de tecnologia, e 
desenvolvendo competências e habilidades 
necessárias à pesquisa. 

Nesta edição, a temática escolhida foi “Do 
14BIS ao Drone” e, em 02 dias de evento, 
tivemos 17.826 inscritos de 24 estados do 
País (dentre eles, mais de 1.000 instituições 
de ensino públicas e privadas). Como atrações, 
o evento contou com 17 renomados pales-
trantes do meio educacional, 100 projetos 
apresentados pelos alunos das Escolas SESI 
(EJA e Ensino Médio) por meio de storytelling 
e, oito oficinas “mão na massa” que opor-
tunizaram o protagonismo, o pensamento 
computacional, além de conhecimentos sobre 
programação e robótica.

O evento contou ainda com o pré-lançamento 
do I TORNEIO DE ROBÓTICA EJA/EAD que 
visou propiciar um espaço rico de aprendi-
zagem na perspectiva de analisar questões 
e buscar informações para os desafios pro-
postos com muita investigação, inovação, 
criatividade, reflexão, ética, programação 
e trabalho em equipe, em diferentes pla-
taformas (LEGO e GoGo Board). Em 2022, 
as equipes classificadas no pré-lançamento 
competirão com as demais equipes partici-
pando da grande final que ocorrerá na edição 
da Mostra SESI Com@Ciência 2022. Para o 
ano de 2022 está prevista edição híbrida, 
que se encontra em fase de planejamento.

O valor gasto nesta ação foi de R$ 608.875,65.

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2021
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LEITURA E INFORMAÇÃO 

A fim de proporcionar o retorno das atividades de leitura, suspensos pelo fechamento das bibliotecas em função da pandemia, ao final de 
2021 foi implementado projeto piloto com uma plataforma digital de leitura onde estão disponibilizados mais de 30 mil livros digitais entre 
600 editoras, contemplando todas as faixas etárias e temáticas em seu acervo. Foram lançados sete audiobooks voltados ao público infantil, 
disponibilizados na plataforma Spotify.

Os indicadores apresentados na tabela acima permeiam as estraté-
gias regional e nacional, bem como contemplam os compromissos 
específicos do eixo de Educação Básica e Continuada no Plano de 
Eficiência da Gestão. Os indicadores de “Custo hora-aluno Ensino 
Médio” e “% de conclusão Ensino Médio” estão diretamente vin-
culadas à iniciativa do Ensino Médio Regular, enquanto o “Custo  

Indicadores, Metas e Resultados Alcançados (janeiro a dezembro)

Indicador Origem Meta Realizado Polaridade
Realizado/  
Meta (%)

Custo hora-aluno Ensino Médio Programa de Eficiência da Gestão R$ 10,70 R$ 10,88 Menor, melhor 101,7%

Custo hora-aluno EJA 
Profissionalizante

Programa de Eficiência da Gestão R$ 6,74 R$ 7,70 Menor, melhor 114,2%

% de conclusão Ensino Médio Programa de Eficiência da Gestão 95,0% 96,8% Maior, melhor 101,9%

% de aprovação da EJA Estratégia Regional 80,0% 81,1% Maior, melhor 101,3%

Matrículas Totais Estratégia Regional 79.641 85.642 Maior, melhor 107,5%

Matrículas Gratuitas Estratégia Regional 22.515 23.586 Maior, melhor 104,8%

Nota Média dos alunos da Rede 
SESI no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM)

Os microdados do Enem não foram disponibilizados pelo Ministério da Educação,  
o que impede o levantamento do indicador.

DESEMPENHO

hora-aluno EJA Profissionalizante” e “% de conclusão EJA” vinculam-se 
a iniciativa do Ensino de Jovens e Adultos. As duas iniciativas citadas 
acima, juntamente com a Educação Continuada para Profissionais, 
Gestão e Formação Educacional e Contraturno Escolar vinculam-se 
aos indicadores de Matrículas Totais e Matrículas Gratuitas.



Os indicadores de “% de conclusão do Ensino Médio” e “% de aprovação 
da EJA” alcançaram desempenho acima da meta proposta, resultado 
da atuação das equipes pedagógicas, que se mantiveram próximas 
aos alunos para assegurar a manutenção do aprendizado durante 
o ano letivo, bem como das plataformas digitais que propiciaram a 
continuidade das ações pedagógicas durante os períodos em que 
as atividades presenciais não foram possíveis.

Os indicadores de “Matrículas Totais” e “Matrículas Gratuitas” igual-
mente ultrapassaram as metas estabelecidas para 2021. O desempe-
nho positivo, em grande parte, está em cursos virtuais de educação 
continuada, cursos de normas regulamentadoras e o número recorde 

de matrículas na EJA.

Por fim, os indicadores de Custo hora-aluno do Ensino Médio e da 
EJA Profissionalizante fecharam 2021 acima da meta estabelecida 
no Plano de Aprimoramento da Gestão, mas dentro da margem de 
segurança prevista no documento. O resultado acima da meta se deu 
pelo crescimento dos custos de operação das ações educativas, em 
especial, nas contas de Pessoal e Encargos e Serviços de Terceiros, 
as quais têm maior impacto no resultado.

Este arcabouço de iniciativas e indicadores respondem à Geração de 
Valor e Objetivos Estratégicos de Negócio apresentados no Plano 
Estratégico Regional 2021-2025, apresentado no item 5.3.2.

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2021
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Aplicação da receita líquida de contribuição compulsória em educação básica e continuada

 Dezembro/2021

Receita bruta de contribuição compulsória (RBCC) 265.132.115,27

Receita líquida de contribuição compulsória (RLCC) 220.722.485,96

Compromisso de aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada 73.566.804,57

Meta regulamentar de aplicação da RLCC em educação básica e continuada 33,33%

Receita líquida de contribuição compulsória aplicada em educação básica e continuada 91.055.018,55

% da receita líquida de contribuição compulsória aplicada em educação básica e continuada 41,25%

54

DESEMPENHO

6.1.2 GRATUIDADE

Em 2008 foram incorporados ao Regulamento do SESI dispositivos estabelecendo a ampliação gradual de recursos provenientes da receita 
de contribuição compulsória para a educação e para gratuidade, que deveriam atingir em seis anos, a meta de 33,33% da Receita Líquida 
de Contribuição Compulsória em Educação Básica e Continuada, sendo a metade desse valor, o equivalente a 16,67%, destinada para vagas 
gratuitas. Em 2021, este Regional aplicou 41,25% dos recursos dessa receita líquida de contribuição compulsória, em Educação e 26,11% 
em vagas para a gratuidade regulamentar, resultando na realização de 13.271 matrículas gratuitas, das quais 13.214 foram gratuitas regu-
lamentares. Estas matrículas resultaram em 6.740.648 horas-aluno, sendo 6.728.872 horas-aluno em ações de gratuidade regulamentar. 

7Receita Líquida de Contribuição Compulsória: Corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória Geral, em 
conformidade com o Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008
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Aplicação da receita líquida de contribuição compulsória em educação básica e continuada

 Dezembro/2021

Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade      46.395.866,55 

Déficit acumulado de exercícios anteriores  - 

Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar + déficit acumulado (quando houver)      46.395.866,55 

Receita líquida de contribuição compulsória aplicada em gratuidade regulamentar      57.633.394,54 

% da receita líquida de contribuição compulsória aplicada em gratuidade regulamentar 26,11%

APLICAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA EM EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA

Realizado
Meta

33,33%

41,25%

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2021
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8Déficit acumulado de exercícios anteriores: Corresponde ao déficit acumulado pelo regional em exercícios anteriores. 3.Meta de 
segurança: Conforme Resolução SESI/CN nº 109/2017
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APLICAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA EM GRATUIDADE REGULAMENTAR

Realizado
Meta de Segurança

21,02%

26,11%

Notas:  
1.Receita Líquida de Contribuição Compulsória: Corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória Geral,  
em conformidade com o  Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008. 
2. Déficit acumulado de exercícios anteriores: Corresponde ao déficit acumulado pelo regional em exercícios anteriores. 
3.Meta de segurança: Conforme Resolução SESI/CN nº 109/2017 

Cabe destacar que, para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio hora-aluno, ou seja, são utilizadas as despesas realizadas com 
custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regulamento do SESI, Art.6, §4º, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de 
novembro de 2008. O detalhamento dos resultados da gratuidade está apresentado no capítulo 8 – Anexos. 

DESEMPENHO
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6.2. SEGURANÇA E SAÚDE

6.2.1. AÇÕES PLANEJADAS,  
          METAS DEFINIDAS,  
           RECURSOS INVESTIDOS  
          E RESULTADOS  
           ALCANÇADOS

SESI NO APOIO A VACINAÇÃO CONTRA 
A COVID-19

Como apresentado anteriormente,  
o SESI/RS tem experiência operacional e 
logística, estrutura dedicada e equipe espe-
cializada na aplicação de vacinas. Após o início 
da vacinação contra a COVID-19 e ciente 
da importância desta ação para a saúde da 
população e na retomada da economia,  
o SESI/RS disponibilizou esta estrutura para 
prefeituras do Rio Grande do Sul na vacina-
ção contra a COVID-19 para a população, 
ajudando a desafogar o sistema público  
de saúde. Esta ação foi realizada em seis 
cidades do Rio Grande do Sul, com destaque 
para a aplicação em Porto Alegre e Caxias do 
Sul, as duas cidades mais populosas do Estado. 
A operação contou com a participação de 
106 profissionais do SESI/RS e 15 unidades 
móveis com custo total de R$ 671.036,83. 
Esta ação aplicou 94.896 vacinas. 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA 
A GRIPE

A Campanha de Vacinação Contra a Gripe é 
realizada pelo SESI/RS há mais de 10 anos, 
contribuindo para um ambiente mais sau-
dável, possibilitando uma menor perda 
de produtividade, tendo em vista que a 
vacinação reduz o número de afastamen-
tos dos trabalhadores pela gripe e suas 
manifestações clínicas. Desde o início da 
pandemia a operacionalização da Campanha 
de Vacinação passou por inúmeros desafios, 
reflexo este já sentido em 2020 e que não 
houve mudança do cenário em 2021, prin-
cipalmente com relação as restrições de 
circulação e de concentração de pessoas 
no estado em razão do Modelo de Distan-
ciamento Social, da escassez de insumos e 
consequentemente o aumento de preços de 
materiais necessários para vacinação. Apesar 
de todos os desafios, contribuímos para a 
melhoria da qualidade de vida do trabalhador 
e para a diminuição do absenteísmo, reco-
nhecido através da pesquisa de satisfação 
realizada, onde as empresas demonstra-
ram confiança e satisfação pelo trabalho de 
qualidade realizado pelas equipes, tendo o 
SESI/RS reconhecido pela Indústria Gaúcha 

e validando nossos esforços para a melhoria 
contínua na estruturação dos processos e 
operacionalização da campanha.

A Campanha de Vacinação de 2021 atin-
giu 172.338 pessoas vacinadas e 1.764 
indústrias atendidas com um gasto total de  
R$ 9.437.288,00.

RELATÓRIO 
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SERVIÇOS DE APOIO AO ATENDIMENTO 
DA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA  
E SAÚDE NO TRABALHO

O SESI/RS tem expertise reconhecida e um 
amplo portfólio de serviços que atendem às 
mais diversas necessidades que visam atender 
à legislação de segurança e saúde no trabalho. 
Além do cumprimento da legislação, estes 
serviços têm o objetivo de garantir ambiente 
de trabalho seguro e saudável, possibilitando 
o aumento da produtividade dos empregados 
e a diminuição dos custos com afastamentos 
e do risco de autuação.

O portfólio é composto por diferentes tipos 
de serviços:

 ► Elaboração de laudos obrigatórios pela 
legislação, tais como de insalubridade, 
periculosidade e de condições ambientais 
do trabalho (LTCAT);

 ► Diagnósticos dos ambientes e atividades 
nas indústrias quanto à ergonomia (AET) e 
a quantificação da exposição ocupacional 
dos trabalhadores aos agentes físicos, 
químicos e ergonômicos (Avaliações 
Quantitativas);

 ► Elaboração de programas e documentos 

aumento de produtividade da indústria. A 
interdisciplinaridade é um importante fator 
positivo na atuação deste eixo, na medida em 
que abordamos a saúde de forma integral. 
Ofertamos serviços nas seguintes áreas:

 ► Nutrição – oferta de consultas, avaliação 
de bioimpedância, palestras e consultorias 
no tema;

 ► Atividade física – ginástica laboral, aca-
demia, grupos de atividades físicas nas 
unidades operacionais e in company;

 ► Odontologia – consultas odontológicas 
nas unidades e in company, em gabinetes 
fixos ou unidades móveis, e ações educa-
tivas sobre o tema.

Os serviços de promoção da saúde atende-
ram 2.902 indústrias e chegaram a 88.106 
trabalhadores. O orçamento dedicado 
a essa ação foi de R$ 23.236.636,81.

CONECTA SAÚDE 

O SESI Conecta Saúde, realizado de 21 a 23 
de junho de 2021, foi um evento gratuito 
sobre saúde no trabalho realizado de forma 
totalmente on-line. O evento, que contou 
com a participação de 11 palestrantes do 
País e do exterior, discutiu pautas atuais  

obrigatórios pela legislação, com desta-
que para a proteção respiratória (PPR), 
prevenção de riscos ambientais (PPRA), a 
saúde auditiva (GSA) e o controle médico 
de saúde ocupacional (PCMSO);

 ► Realização de exames clínicos ocupacio-
nais, de auxílio diagnóstico e avaliações 
psicossociais necessários para a emissão 
do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 
aos trabalhadores da indústria;

 ► Treinamentos em Normas Regulamen-
tadoras (NRs).

Ao longo de 2021, foram atendidas 2.230 
indústrias com os serviços de segu-
rança e saúde na indústria, beneficiando 
155.960 trabalhadores. Este resultado 
foi alcançado com orçamento dedicado de 
R$ 35.530.698,07.

SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE 
DOS EMPREGADOS DA INDÚSTRIA

Os serviços do eixo de promoção da saúde 
têm o objetivo de atuar de forma transversal 
em temáticas que impactam no aumento e 
na manutenção da condição de saúde dos 
trabalhadores da indústria, impactando posi-
tivamente no estilo de vida das pessoas e no 
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e relevantes, não só para as indústrias, mas 
para a sociedade como um todo. As temáticas 
das palestras tiveram foco em segurança no 
trabalho, saúde mental e promoção da saúde. 
O evento teve 27.811 inscritos e audiência 
de mais de 17 mil pessoas do Brasil e do 
exterior. Foram envolvidos 60 profissionais 
para organização e operacionalização do 
evento, que teve R$ 652.961,35 de investi-
mento total. 

Dando continuidade aos diálogos do Conecta 
saúde, foram lançados quatro episódios do 
podcast SESI Conecta Talks. Esta iniciativa 
teve 1667 cadastros e 1486 visualizações 
até dezembro de 2021. Foram abordados os 
temas: saúde integral, prevenção ao suicídio, 
importância do exercício físico para prevenção 
de doenças e promoção da saúde, gestão 
das emoções.

CLÍNICAS DE VACINAÇÃO

A partir de demandas das indústrias ao longo 
dos atendimentos do serviço de vacinação 
contra a gripe, foi avaliada a oportunidade 
de ampliar o espectro de vacinas a serem 
ofertadas, considerando atuar em lacu-
nas percebidas da saúde pública de forma 
complementar, o SESI/RS desenvolveu um 

projeto para implantação das clínicas de 
vacinação, otimizando profissionais e estru-
turas próprias, visando fortalecer a marca 
como provedor de saúde. Inicialmente foram 
abertas as clínicas de vacinação nas unidades 
de Canoas e Caxias do Sul, oportunizando 
a venda de vacinas disponíveis no calendá-
rio de vacinação da rede privada para Pes-
soas Físicas e Jurídicas, o qual resultou em 
144 atendimentos em Canoas e 299 em 
Caxias do Sul, com um investimento total de  
R$ 607.202,44 para a implantação e operação 
das duas salas de vacinação.

SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL

O protagonismo e inovação na pauta de 
saúde mental dos trabalhadores da indústria 
faz parte da história recente do SESI/RS, 
de forma que, ao longo dos anos, sempre 
contamos com serviços voltados para esta 
temática. Entre 2020 e 2021, o SESI/RS revi-
sou seu portfólio no tema com o objetivo 
de dar maior robustez e atender de forma 
integral as necessidades das empresas e 
pessoas, considerando inclusive o grande 
crescimento da incidência de transtornos 
mentais e comportamentais e as crescen-
tes discussões sobre ações de prevenção 

de saúde mental que tivemos ao longa da 
pandemia.  O ano de 2021 foi o primeiro 
ano de operacionalização do novo modelo 
de portifólio, ampliando as possibilidades 
de atuação com consultorias, assessorias e 
serviços continuados. Esse modelo possibilita 
a modulação de ações que melhor atenda as 
demandas da indústria de diferentes portes e 
seguimentos. Além disso, ao revisitarmos os 
serviços foi possível a entrega de materiais 
técnicos com maior atualização, qualificação e 
padronização para as unidades operacionais. 

 ► Serviços de Saúde Mental: campanhas, 
palestras, assessoria psicossocial, atendi-
mento psicológico, atendimento psicoló-
gico on-line, aconselhamento técnico em 
saúde mental, atendimento psicossocial 
emergencial, gestão de saúde mental, 
brigada de emergência psicossocial, cur-
sos EAD, desenvolvimento de lideranças, 
desenvolvimento de equipe, workshops. 

O novo portfólio, possibilitou também a ino-
vação na forma de prestar o serviço. Remode-
lamos a Terapia on-line, sendo que em nossa 
plataforma já realizamos o número de 759 
atendimentos psicológicos online durante o 
ano. Também passamos a operar de forma 
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 ► Ciclo de capacitações voltadas a pro-
fessores e profissionais da educação de 
Panambi, com mais de 840 participações;

 ► Desenho dos fluxos da rede de saúde 
mental do município.

Os serviços de Saúde Mental, juntamente 
com o projeto na cidade de Panambi, aten-
dem ao objetivo estratégico de fortalecer 
a atuação em saúde mental, com foco na 
indústria e no trabalhador. O trabalho junto 
ao comitê nos trouxe subsídios para investir 
na ampliação dos atendimentos em Saúde 
do SESI, alinhado ao conceito de promoção 
de Saúde e Bem-Estar. Desta forma, tem-se 
trabalhado no projeto de implementação 
de um novo espaço de saúde no município. 
A partir desta iniciativa, o SESI/RS tem pla-
nejado para o ano vigente levar este novo 
modelo de atendimento a outras regiões  
do estado, ampliando e inovando na forma  
de atender as demandas de saúde da indústria 
e dos trabalhadores.

DESEMPENHO

online os serviços: workshops, palestras, 
desenvolvimento de lideranças, desenvolvi-
mento de equipes, avaliações psicossociais, 
aconselhamento técnico em saúde mental 
e brigada psicossocial. 

Apesar da importância da temática, ainda 
encontramos resistências por parte das 
empresas e pessoas na abordagem do 
assunto, por este motivo, seguimos atuando 
na conscientização e fomento do tema.  
Foram realizados encontros virtuais onde 
informamos e sensibilizamos as indústrias 
para as pautas mais latentes sobre saúde 
mental ao longo da pandemia. Foram rea-
lizados 15 encontros on-line no formato de 
lives, em parceria com sindicatos, associações, 
indústrias e instituições de ensino.

Os serviços de saúde mental atendem ao 
objetivo estratégico de fortalecer a atuação 
em saúde mental, com foco na indústria e no 
trabalhador. Foram atendidas 523 indústrias 
e 6.968 trabalhadores com o investimento 
de R$ 3.127.464,95

PROJETOS ESPECIAIS: PROJETO SAÚDE 
MENTAL PANAMBI

O município de Panambi apresenta caracterís-
ticas sociais e epidemiológicas que chamam 

a atenção no que tange a saúde mental. A 
sólida atuação do SESI com as indústrias da 
região permitiu uma análise e posicionamento 
diferenciado enquanto agentes promotores 
de saúde. Neste cenário, em 2020, teve início 
o projeto saúde mental de Panambi, iniciativa 
ancorada pelo SESI com apoio da Secretaria 
Municipal de Saúde. Em 2021, tivemos junto 
ao projeto a constituição de um Comitê de 
Saúde Mental no município, coordenado pelo 
SESI/RS e composto por representantes das 
Secretarias Municipais de Saúde, Educação 
e Assistência Social, e representantes das 
empresas: Bruning Tecnometal, Avipan, Foc-
kink, Kepler Weber, Saur e Tromink. Com o 
projeto, após a implementação do comitê, foi 
cocriado entre a iniciativa privada, pública e o 
SESI um programa unificado de Saúde Mental 
para o Município. O programa é composto 
por três grupos de trabalho, que tem como 
coordenadores representantes das indús-
trias. Alguns dos resultados atingidos com 
os grupos de trabalho:

 ► Ciclo de capacitações para profissionais 
da Saúde Ocupacional das empresas da 
região, com mais de 300 participações;

 ► Unificação da campanha Setembro Ama-
relo no município;
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Indicadores, Metas e Resultados Alcançados (janeiro a dezembro)

Indicador Origem Meta
Realiza-

do
Polaridade

Realizado/ 
Meta (%)

Número de trabalhadores 
na plataforma de 

Segurança e Saúde - SESI 
Viva+

Programa de 
Eficiência da 

Gestão
179.000 197.798

Maior, 
melhor

110,5%

Indústrias atendidas  
com serviços de saúde

Estratégia 
Regional

6.500 5.322
Maior, 
melhor

81,8%

Trabalhadores da 
indústria atendidos com 

serviços de Saúde

Estratégia 
Regional

300.000 319.324
Maior, 
melhor

106,4%

Os indicadores apresentados na tabela acima permeiam as estratégias regional e nacional, 
bem como contemplam os compromissos específicos do eixo de Saúde no Plano de Eficiência 
da Gestão. 

O indicador de “Número de trabalhadores na plataforma de Segurança e Saúde” conta com 
meta estabelecida e responde para a Estratégia Nacional e Plano de Eficiência da Gestão. O 
bom desempenho frente à meta estabelecida reflete os esforços do regional para alinha-
mento com as estratégias estabelecidas âmbito Nacional e o avanço de mercado junto às 
grandes indústrias.

Os indicadores de “Indústrias atendidas com serviços de saúde” e “Trabalhadores da Indústria 
atendidos com serviços de saúde” respondem ao Plano Estratégico Regional. A análise do 
desempenho dos dois indicadores é feita em conjunto, visto a forte correlação entre eles. O 
atingimento da meta de trabalhadores se dá pelo crescimento de atendimentos em indústrias 
de maior porte e é qualificado pelo aumento em linhas de portfólio com serviços continuados 

e de maior valor agregado. Por outro lado, 
esta qualificação de atendimento demanda 
mais recursos e dificulta o crescimento subs-
tancial de indústrias atendidas com serviços 
de saúde. O resultado de 2021 foi impac-
tado ainda pelas medidas de distanciamento 
social, que impactaram negativamente em 
especial nos serviços relacionados à ativi-
dade física. Outro importante fator a ser 
levar em consideração foi a diminuição de 
atendimentos na campanha de vacinação, 
decorrente da menor oferta de doses de 
vacina pelos laboratórios.

 Este arcabouço de iniciativas e indica-
dores respondem à Geração de Valor e Obje-
tivos Estratégicos de Negócio apresentados 
no Plano Estratégico Regional 2021-2025, 
apresentado no item 5.3.2.
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6.3. GESTÃO E CLIENTES

UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM A INDÚSTRIA 

A Unidade de Relacionamento com a Indústria (UNIREI) é responsável por planejar, organizar, monitorar e prover a interlocução entre as 
entidades do Sistema FIERGS e a indústria, promovendo a gestão do relacionamento com a indústria e atuação comercial, oferecendo solu-
ções adequadas às necessidades atuais e futuras.

Para isso, possui equipe comercial distribuída nas diferentes regiões do estado, que conta com Coordenação de Mercado, Agentes de 
Relacionamento com Mercado e Analistas de Negócios, responsáveis por operacionalizar a estratégia comercial por meio de processo de 
atendimento consultivo no relacionamento com as empresas, nos diversos cenários de negociação, na captação de oportunidades atuais e 
futuras e na oferta de soluções aderentes às reais necessidades das indústrias. A atuação se dá de forma sistêmica com as diversas áreas do 
Sistema Indústria, e conta com estrutura dedicada para atender o SESI/RS, fornecendo subsídios para confecção de propostas e expansão da 
carteira de prospecção, realização de visitas às empresas para a venda, pós-venda, prospecção e fidelização de serviços, buscando desenvolver 
as soluções das necessidades das empresas através da rede do Sistema FIERGS/CIERGS e outros parceiros. A produtividade é vinculada ao 
atingimento das metas, com geração de resultados econômicos e financeiros para o SESI/RS. 

No âmbito do Departamento Regional, a equipe da UNIREI participa diretamente das discussões e formatação dos serviços de saúde e edu-
cação, com o objetivo de trazer a visão de mercado, elaborar a precificação e a estratégia de mercado dos serviços. Para tanto, desempenha 
os processos de inteligência, KPIs e pesquisa de mercado (NPS, satisfação, dados, estudos, pesquisas mercadológicas e monitoramento de 
tendências de mercado por meio de uma variedade de métodos e técnicas), processo de Planejamento e Prospecção que visa planejar e 
dirigir os esforços para aumentar o marketshare e receita de mercado. A Gestão do Relacionamento com o cliente apoiada pelo CRM e pelas 
monitorias e análises comerciais, além de negociações de Base Nacional e Licitações, sempre com estratégias baseadas nas características 
e necessidades do mercado, aliadas as diretrizes da entidade e cocriação entre áreas do SESI.

Para realização dessas atividades, foi gasto o valor de R$ 6.572.734,66 em 2021. O principal indicador que mensura o desempenho são 
Indústrias Atendidas, que chegou a 8.540 em 2021 e receita de mercado R$ 43.230.694,16.

A atuação da Unidade de Relacionamento com a Indústria atua transversalmente na estratégia, impactando positivamente em objetivos 
estratégicos de gestão e negócios. No que tange à gestão, responde ao objetivo de “Aprimorar o relacionamento com o mercado por meio 
de uma atuação próxima e consultiva” e nos objetivos estratégicos de negócio, seu maior impacto está em “Ampliar a escala de atuação em 
Saúde, primando por processos eficientes, qualidade na entrega e sustentabilidade das linhas de negócio” e “Fortalecer a atuação em saúde 
Mental, com foco na indústria e no trabalhador”. 
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GESTÃO DE MARKETING

A área de Gestão de Marketing (GEMARK) 
tem o objetivo de gerenciar e articular as 
atividades de divulgação e marketing do SESI/ 
RS, definindo posicionamento mercadológico 
e contribuindo na construção da imagem 
institucional e na geração de negócios para 
a Entidade. Para atingir este objetivo, conta 
com profissionais dedicados para atender o 
SESI/RS, no que tange à divulgação e promo-
ção institucional e dos serviços, por meio da 
criação da estratégia, campanha e peças de 
divulgação, bem como pela seleção e con-
tratação dos meios de mídia utilizados pela 
entidade para se comunicar com o mercado. 

Além do processo de divulgação de serviços, 
a GEMARK gerencia a Central de Relaciona-
mento da FIERGS (CRF), que atende todas 
as entidades do Sistema e é responsável por 
fazer o primeiro contato via telefone, e-mail 
e WhatsApp a todos os clientes e interessa-
dos pelo SESI/RS, direcionando ao serviço e 
unidade que melhor atende à necessidade do 
cliente. Na CRF também são feitas ações ati-
vas de comunicação e divulgação de serviços, 
respeitando campanhas e ações planejadas 
em consonância com as áreas de negócio e 
comercial. 

Outra frente de atuação da área de marke-
ting, que tem crescido nos últimos anos e foi 
primordial durante a pandemia é a digital, 
responsável pelo desenvolvimento e pela 
gestão do site, assim como pelo desenvol-
vimento de conteúdo, gestão e monitora-
mento das redes sociais do SESI/RS. Apesar 
da complexidade envolvida, a área digital tem 
crescido velozmente e foi uma das principais 
estratégias adotadas para comunicação com 
todos os públicos desde o início da pandemia. 

Para desenvolvimento das atividades de mar-
keting, foi gasto o valor de R$ 6.807.747,86 
em 2021 e seu resultado é mensurado pelo 
indicador de pessoas atendidas, que atingiu 
a marca de 394.673 em 2021.

Da mesma forma que a área de relaciona-
mento com o mercado, a atuação da ges-
tão de marketing atua transversalmente na 
estratégia, impactando positivamente em 
objetivos estratégicos de gestão e negócios. 
Responde diretamente pelo objetivo estraté-
gico de “Aumentar a presença e divulgação 
do SESI/RS nas suas linhas de atuação”.

GESTÃO ESTRATÉGICA E ORÇAMEN-
TÁRIA

Pela natureza legal da entidade e necessi-
dade de orquestração das ações e esforços 
para alcance do propósito, os processos de 
gestão estratégica e orçamentária atuam 
em estreito alinhamento com as áreas de 
negócio, dando apoio à alta gestão por meio 
da organização e análise dos resultados que 
subsidiam a tomada de decisão, fortalecendo 
a gestão estratégica, tática e operacional do 
SESI/RS, possibilitando a identificação de 
oportunidades de melhoria e otimização dos 
resultados. Neste contexto, o processo de 
planejamento e gestão orçamentária tem o 
objetivo de elaborar o orçamento, alinhado às 
diretrizes legais e do Departamento Nacional, 
bem como de acompanhar sua realização e 
seu desempenho, monitorando o alcance 
dos resultados institucionais com eficiência 
e eficácia. 

Em 2021, o processo de Gestão Estratégica 
e Orçamentária contribuiu ativamente na 
discussão e consolidação das metas do SESI/
RS no âmbito do Programa de Eficiência 
da Gestão e na consolidação do Plano de 
Aprimoramento da Gestão.

RELATÓRIO 
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Como os processos de gestão estratégica e 
orçamentária são considerados de gerencia-
mento e suporte, não são percebidos pelo 
cliente final. Entretanto, a realização desses 
processos é fundamental para assegurar que 
os recursos necessários para desempenho 
das atividades estão alocados corretamente 
e que a realização está ocorrendo de acordo 
com o planejado. Esses processos impactam 
positivamente no objetivo estratégico de 
“Garantir os níveis de eficiência operacional, 
priorizando os serviços estratégicos” e “Alcan-
çar os patamares de sustentabilidade dos 
serviços estabelecidos na rampa, adequando 
os modelos de negócio”.

Para alcance dos resultados apresentados 
acima, foi gasto o valor de R$ 1.362.947,87 
em 2021.

INOVAÇÃO DE SERVIÇOS  
E NA INDÚSTRIA 
 
Inovação está no DNA do SESI desde a sua 
criação. Ao longo dos 75 anos de história, 
completos em 2021, o SESI/RS precisou 
inovar constantemente para manter-se 
relevante e gerando valor para a indústria 
e sociedade, atendendo às necessidades 
da época. Para isso, contamos com 
processos de avaliação do ciclo de vida 
de serviços, revisão e inovação associado 

aos modelos de negócios, soluções, 
facilitações, bem como ferramentas para o 
desenvolvimento de novos serviços.

O eixo de inovação desenvolveu o mapea-
mento de tendências afim de subsidiar a 
gestão de processos, equipes e áreas para que 
possam pensar estrategicamente sobre qual 
o direcionamento dos serviços e produtos. 
Com entregas conectadas ao processo de 
Planejamento Estratégico, de forma mais 
ampla, mas também com entregas especí-
ficas, especialmente na área de saúde men-
tal. Conceitua-se como tendências as forças 
motrizes de mudança nos comportamentos 
das pessoas, nos negócios e nas tecnologias 
disponíveis. O mapeamento realizado se deu 
através da análise de mais de 80 reports, 
buscando informações a partir de mudanças 
sociais, novas frentes de negócios, estudos 
acadêmicos, dentre outros sinais, e buscou 
traduzir esses estudos em workshops e aná-
lises qualitativas de antecipação estratégica 
de tendência. Buscamos com isso maior proa-
tividade frente aos desafios e oportunidades 
identificados.  Ao mesmo tempo ele permite 
que os técnicos, a partir do alinhamento des-
sas tendências, possam buscar oportunidades 
de ação, intervenção e empresas parceiras 
para projetos de inovação futuros.

Além de apoiar o processo interno de inova-
ção, em 2021 foi realizada uma nova edição 

do Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria 
(EGII) em parceria com o SENAI, IEL E SEBRAE 
do Rio Grande do Sul e contando com o 
apoio da Secretaria de Inovação, Ciência e 
Tecnologia do Estado do RS (SICT), a Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estado do RS 
(FAPERGS) e o Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial (INPI-RS). O Edital Gaúcho é 
lançado, anualmente, com o objetivo dispo-
nibilizar recursos financeiros e econômicos, 
de caráter não reembolsável, para apoiar o 
desenvolvimento de soluções inovadoras 
para a indústria gaúcha, na forma de Coo-
peração entre Empresas Proponentes e os 
Proponentes Executores (SESI e SENAI), bus-
cando atuar em linhas temáticas específicas.  
O SESI/RS atua no EGII buscando parcerias 
para o desenvolvimento de projetos na temá-
tica de saúde mental no ambiente de traba-
lho.  Ao longo de 2021 tivemos a aprovação 
de sete projetos, em parceria com indústrias 
do estado, abordando as seguintes temáticas 
relacionadas a saúde mental: gamificação 
para a psicoeducação financeira, ferramen-
tas para gestão do estresse, identificação 
precoce da Síndrome de Burnout, diversi-
dade ampliada, metodologia de apoio ao 
equilíbrio trabalho-família, gerenciamento 
de processos de RH com acompanhamento 
da saúde mental.Para alcance dos resultados 
apresentados acima, foi gasto o valor de  
R$ 4.412.153,65 em 2021. 

DESEMPENHO
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Indicadores, Metas e Resultados Alcançados (janeiro a dezembro)

Indicador Origem Meta Realizado Polaridade Realizado/ Meta (%)

% de recursos destinados às atividades-fim Programa de Eficiência da Gestão 85,0% 89,9%
Maior,  
melhor

105,7%

Impacto da folha de pagamento Programa de Eficiência da Gestão 56,0% 50,6%
Menor, 
melhor

90,3%

Sustentabilidade operacional Estratégia Regional 16,3% 15,6%
Maior,  
melhor

95,7%

Empresas Industriais Atendidas Estratégia Regional 9.000 8.540
Maior,  
melhor

94,8%

Os indicadores apresentados na tabela acima permeiam as estratégias regional e nacional, bem como contemplam os compromissos pac-
tuados no Plano de Eficiência da Gestão. 

Os indicadores de “% de recursos destinados às atividades-fim” e “Impacto da folha de pagamento” contam com metas estabelecidas no 
Plano de Eficiência da Gestão e o indicador de “Sustentabilidade Operacional” têm meta estabelecida no Plano Estratégico Regional. Os 
três estão intimamente relacionados, visto que tratam sobre aspectos relacionados à saúde financeira e eficiência na prestação de serviço. 
O bom desempenho dos dois primeiros indicadores frente às metas estabelecidas reflete os constantes esforços de melhoria de processos 
nas áreas fim e meio, bem como a efetividade do monitoramento dos indicadores, corrigindo a rota sempre que necessário. O indicador de 
“Sustentabilidade operacional” ficou próximo da meta estabelecida para 2021, em grande parte, pelo não atingimento da receita de serviços 
prevista para a campanha da vacinação, em razão do menor número de doses de vacinas disponíveis.

O indicador de “Empresas industriais atendidas” responde à Estratégia Regional e é acompanhada mensalmente na reunião do Conselho 
Regional. As iniciativas de Unidade de Relacionamento com a Indústria, Gestão de Marketing e Inovação de Serviços e na Indústria estão 
diretamente relacionadas a este resultado, visto que a interação e demonstração de valor da organização para o mercado. O desempenho 
abaixo da meta estabelecida representa, da mesma forma que o recorte do indicador nas iniciativas da saúde, repercute a campanha de vaci-
nação menor que o previsto e as dificuldades em razão das medidas de distanciamento social, em especial, nos serviços de atividades físicas.

Este arcabouço de iniciativas e indicadores respondem à Geração de Valor e Objetivos Estratégicos de Gestão, apresentados no Plano 
Estratégico Regional 2021-2025, apresentado no item 5.3.2.
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7.1 RESULTADO OPERACIONAL

O Plano de ação e Orçamento do SESI/RS 
é elaborado tendo como base as diretrizes 
estratégicas emanadas do Departamento 
Nacional, bem como dos direcionamentos 
proferidos pelo Conselho Regional. A partir do 
conhecimento das diretrizes, a formulação se 
inicia com a escolha das iniciativas que serão 
praticadas ao longo do exercício, cuja ação 
conta com a participação de toda a diretoria 
e corpo gerencial. 

O plano de ação e orçamento, relativo ao 
último movimento de revisão do exercício de 
2021, foi elaborado em conformidade com o 
manual de procedimentos orçamentários e de 
produção do SESI, aprovado pela resolução nº 
040/2017 do Conselho Nacional do SESI, com 
o plano de contas e manual de padronização 
contábil do sistema indústria, aprovado pelo 

Ato Resolutório nº 12/2009 e com o Plano de 
Centros de Responsabilidade 2021, aprovado 
pela resolução nº 089/2020.

Após a elaboração, estes foram aprovados 
pelo Conselho Regional, por meio das 
resoluções nº 0989/2020 (inicial), nº 
0999/2021 (retificação) e nº 1009/2022 
(transposição).

Após a execução de receitas, despesas e 
investimentos, o SESI/RS apresentou um 
resultado orçamentário positivo de R$ 
32.929.621,36, cuja monta representou 
10,03% do total arrecadado no período. 
Quando considerado o resultado geral, que 
inclui receitas e despesas extraorçamentárias, 
o resultado líquido incorporado ao patrimônio 
social foi de R$ 37.705.446,84, 41,8% superior 
ao ano anterior, representando 11,5% do 
total arrecadado.
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INFORMAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS, 
FINANCEIRAS  
E CONTÁBEIS.

RECEITAS

2021
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2019

Receitas
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Comparando a realização das receitas 
nos últimos três anos, constatamos que 
houve uma redução de 15,30% de 2019 
para 2020 e um aumento de 24,30% de 
2020 para 2021. A queda de 2020 se deu 
pelo impacto da pandemia de COVID-19, 
onde a MP 932 de 31/03/2020 reduziu a 
alíquota de recolhimento das contribuições 
para as entidades do Sistema S em 50% 
nos meses de abril, maio e junho de 2020. 
Esta iniciativa causou uma diminuição nesta 
receita de aproximadamente R$ 30 milhões, 
tomando como base os valores previstos 
para aquele período. Em 2020 também foi 
necessário suspender temporariamente as 
atividades presenciais. Em razão disso, houve 
cancelamentos, descontos e prorrogação 
de prazos de pagamento e de prestação de 
alguns serviços, que culminaram na redução 
da receita de serviços de aproximadamente 
R$ 19 milhões em relação ao previsto 
inicialmente para aquele ano. Este impacto 
foi maior em serviços de atendimento à 
pessoa física e serviços educacionais. Em 
contrapartida, a entidade recebeu apoio 
financeiro para o enfrentamento da queda de 
receitas por parte do DN no montante de R$ 

8.300,000,00. De 2020 para 2021 o que impactou positivamente foi a manutenção da alíquota 
cheia da contribuição compulsória em todo o exercício, juntamente com um crescimento na 
folha de pessoal da indústria acima do previsto. As receitas de serviços em 2021 cresceram 
48,79% impulsionadas pelo retorno gradual de algumas atividades que estavam suspensas, 
tanto na educação quanto na saúde, bem como no crescimento de atendimentos em linhas 
de serviço com maior valor agregado, além das receitas financeiras que cresceram 79,07%, 
decorrente do aumento na taxa SELIC.
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DESPESAS

O histórico dos últimos 3 anos mostra que 
as despesas mais representativas são as que 
registram os gastos com folha de pagamento 
e serviços de terceiros, onde somadas 
representaram 70%, 74% e 75% do total de 
cada ano, respectivamente. Constatamos 
que todos os grupos de gastos, tiveram 
uma queda expressiva de 2019 para 2020, 
o que representou uma redução de 19% de 
um ano para o outro, já de 2020 para 2021, 
todos eles, com exceção dos investimentos, 
registraram um acréscimo que em conjunto 
representaram 20% a mais do que o ano 
imediatamente anterior. A redução entre 
os dois anos iniciais da análise se deu por 
conta da reorganização das atividades, 
decorrente da queda nas receitas causadas 
pela pandemia de COVID-19, que entre 
outras ações, proporcionou o uso das regras 
de redução e suspensão de contratos de 
trabalho contidos na MP 936/2020.  Cabe 
informar também que os produtos mais 
afetados pelas reduções de gastos foram 
aqueles com atendimento presencial, como 
a Educação infantil, EJA, Ensino Médio e 
programas de segurança e saúde no trabalho, 
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que muito rapidamente foram se adequando 
e migrando para plataformas de atendimento 
virtual, mas que mesmo assim apresentaram 
interrupções no atendimento. Para 2021, 
com o retorno gradual das atividades, o 
fim da MP 936, o cenário inflacionário e o 
crescimento das receitas de arrecadação 

e de serviços, o volume de gastos voltou a 
crescer, impulsionado principalmente pelos 
programas da área da educação como o 
Ensino médio, a Educação Continuada e o 
Contraturno Escolar, bem como das ações de 
segurança e saúde no trabalho, odontologia, 
saúde mental e vacinação.
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No exercício 2021, o SESI/RS arrecadou 
108,2% das receitas previstas, impactado 
principalmente pelo crescimento das receitas 
de contribuição compulsória (107,8%) e 
das patrimoniais (214,8%), decorrentes do 
crescimento industrial e pelo aumento na taxa 
SELIC, respectivamente. As despesas, apesar 
do crescimento em relação ao exercício 
anterior, tiveram comportamento adverso, 
atingindo apenas 97,3% do orçamento 
previsto em seu último movimento de 
revisão, a retificação. Esse desempenho se 
deu em grande parte pela dificuldade de 
executar a totalidade dos investimentos 
planejados, principalmente obras. Outro 
fator importante para esta economia 
orçamentária, se deu pela vitória na ação 
impetrada contra a Receita Federal pela 
imunidade do recolhimento do INSS Patronal 
e PIS sobre Folha de pagamentos, que a partir 
de setembro/21 deixou de existir, trazendo 
uma economia de aproximadamente R$8 
milhões no exercício. Do total de despesas do 
exercício de 2021, o SESI/RS destinou 52,83% 
para o pagamento de salários e encargos 
sociais, 22,46% para serviços de terceiros 
como, informática, limpeza e conservação, 

segurança e vigilância, publicidade, reversão 
da contribuição às indústrias por conta do 
convênio de arrecadação direta, direito de 
uso de softwares e demais serviços técnicos 
e profissionais, 5,82% foi destinado a 
investimentos, 7,04% para transferências 
regulamentares, e 5,95% para materiais de 
consumo, dentre eles as vacinas da gripe que 

sozinhas consumiram 39,9% dos gastos com 
materiais, e as demais consumiram 5,91%.

Considerando a superação das receitas não 
planejadas e as despesas não executadas, 
o desempenho orçamentário foi de um 
superávit que representou 10,03% sobre o 
montante arrecadado e que serve de origem 
para ações futuras.

7.2 ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FINALIDADE DOS RECURSOS

Detalhamentos adicionais podem ser obtidos 
na página da entidade na internet, endereço 
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi, 
bem como no site do TCU.

Pessoal Encargos Sociais

Materiais

Ocupações e Utilidades

Serviços de Terceiros

Contrib. e Transf. Regimentais
e Regul.
Investimentos

Outras Despesas

155.965,51

17.553,89

7.354,18

66.301,96

20.785,42

17.168,42
10.091,70

INFORMAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS, 
FINANCEIRAS  
E CONTÁBEIS.
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As demonstrações contábeis a seguir foram elaboradas com base 
na NBC TSP 11 conjugadas ao disposto na Lei nº 4.320/64.

Considerações gerais: Os demonstrativos contábeis do exercício de 2021 serão publicados 
oportunamente no endereço acima informado, após exame e opinião da auditoria independente 
sobre as demonstrações, bem como, após a aprovação pelo Conselho Entidade.

7.3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso

Balanço Patrimonial

https://www.sesirs.org.br/transparencia 
/sesi/demonstracoes-contabeis

Balanço Orçamentário

Balanço Financeiro

Demonstração das Variações Patrimoniais

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas

RELATÓRIO 
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VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS /
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

Poder e órgão de vinculação

Poder:   Executivo

Órgão de vinculação: Ministério da Cidadania

Identificação da Unidade Jurisdicionada – UJ

Denominação Completa:    Serviço Social da Indústria - SESI

Natureza jurídica:  Serviço Social Autônomo

Principal atividade:             Outras Atividades de Ensino não Especificadas Anteriormente

CNPJ  03.775.159/0001-76

Código CNAE:            85.99-6-99

Contatos

Telefones:                             (051) 3347 8787  /  0800 051 8555

Endereço Postal:                  Av. Assis Brasil, 8787, Bairro Sarandi, Porto Alegre/RS

CEP:                                     91.140-001

Endereço eletrônico:        superintendente@sesirs.org.br

Página na internet:         https://www.sesirs.org.br/
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ANEXOS

GRATUIDADE

Em 2008, foram incorporados ao Regulamento do SESI dispositivos estabelecendo a ampliação gradual de recursos provenientes da receita 
de contribuição compulsória para a educação e para gratuidade, que deveriam atingir em seis anos, a meta de 33,33% da Receita Líquida 
de Contribuição Compulsória em Educação Básica e Continuada, sendo a metade desse valor, o equivalente a 16,67%, destinada para vagas 
gratuitas. Em 2021, este Regional aplicou 41,25% dos recursos dessa receita líquida de contribuição compulsória, em Educação e 26,11% 
em vagas para a gratuidade regulamentar, resultando na realização de 13.271 matrículas gratuitas, das quais 13.214 foram gratuitas regu-
lamentares. Estas matrículas resultaram em 6.740.648 horas-aluno, sendo 6.728.872 horas-aluno em ações de gratuidade regulamentar. 

Fonte: SESI-DR(RS)
1 Receita Líquida de Contribuição Compulsória: Corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória Geral,  
  em conformidade com o Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008. 
2 Compromisso da RLCC em Educação: Corresponde à 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC). 
3 Compromisso da RLCC em Gratuidade: Corresponde à meta de 16,67% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC). 
4 Despesa em educação básica e continuada: Corresponde a despesa total em educação básica e continuada, deduzidas  
  as receitas de serviços e demais receitas em educação básica e continuada, conforme Resolução SESI-CN nº 040/2018. 
5 Hora-Aluno: Considera a soma das horas destinadas ao desenvolvimento dos alunos matrículados em cursos de educação  
  básica e continuada, dentro de um determinado período, nas unidades operacionais.  
6 Resultado do Cumprimento da RLCC em Educação: Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), de aplicação da receita líquida  
  de contribuição compulsória para a gratuidade, em relação ao compromisso de 33,33%. 
7 Resultado do Cumprimento da RLCC em Gratuidade: Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da aplicação de recursos  
  da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação à meta regulamentar. 

Demonstrativo de Cumprimento da Aplicação da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) em Educação 
Básica e Continuada e em Gratuidade Regulamentar

RECEITAS Dezembro 2021

Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC)  265.132.115,27 

Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)1  220.722.485,96 

Compromisso de Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada2  73.566.804,57 

Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar3  36.794.438,41 

DESPESAS

em Educação Básica e Continuada4  91.055.018,55 

em Gratuidade Regulamentar  57.633.394,54 

HORA-ALUNO 5

Hora-aluno Total  10.025.501 

Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar  6.728.872 

Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada6  17.488.213,98 

% da RLCC Aplicado em Educação Básica e Continuada 41,25%

Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar7  20.838.956,13 

% da RLCC Aplicado em Gratuidade Regulamentar 26,11%
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Fonte:  Sistema de Consolidação de Ações Educativas - SCAE/2021.

Matrículas em Educação Básica em Gratuidade Regulamentar
Programa/Modalidade Matrícula Total em Gratuidade Regulamentar

Educação Infantil

Creche  -   

Pré-Escola  -   

Ensino Fundamental

1º ao 5º Ano  -   

6º ao 9º Ano  -   

Ensino Médio  1.093 

Ensino Médio  1.093 

Ensino Médio Itinerários  -   

Educação de Jovens e Adultos  11.262 

EJA - Ensino Fundamental anos iniciais Presencial  -   

EJA - Ensino Fundamental anos iniciais EaD  -   

EJA - Ensino Fundamental anos finais Presencial  -   

EJA - Ensino Fundamental anos finais EaD  2.526 

EJA - Ensino Médio Presencial  -   

EJA - Ensino Médio EaD  8.319 

EJA Profissionalizante  417 

Total  12.355 
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ANEXOS

Fonte: Sistema de Consolidação de Ações Educativas - SCAE/2021.

Matrículas em Educação Continuada em Gratuidade Regulamentar
Programa/Modalidade Matrícula Total em Gratuidade Regulamentar

Educação Continuada  859 

Educação Continuada em Educação  -   

Educação Continuada em Saúde e Segurança  -   

Educação Continuada em Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial  -   

Educação Continuada em Promoção de Saúde  -   

Educação Continuada em Cultura  859 

Esporte - Atleta do Futuro  -   

Total  859 
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Matrículas em Educação Básica em Gratuidade Regulamentar
Programa/Modalidade Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar

Educação Infantil

Creche  -   

Pré-Escola  -   

Ensino Fundamental

1º ao 5º Ano  -   

6º ao 9º Ano  -   

Ensino Médio  1.740.636 

Ensino Médio  1.740.636 

Ensino Médio Itinerários  -   

Educação de Jovens e Adultos  4.910.604 

EJA - Ensino Fundamental anos iniciais Presencial  -   

EJA - Ensino Fundamental anos iniciais EaD  -   

EJA - Ensino Fundamental anos finais Presencial  -   

EJA - Ensino Fundamental anos finais EaD  1.107.094 

EJA - Ensino Médio Presencial  -   

EJA - Ensino Médio EaD  3.614.221 

EJA Profissionalizante  189.289 

Total  6.651.240 
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                                      Hora-Aluno em Educação Continuada Realizadas em Gratuidade Regulamentar 
Programa/Modalidade Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar

Educação Continuada  77.632 

Educação Continuada em Educação  -   

Educação Continuada em Saúde e Segurança  -   

Educação Continuada em Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial  -   

Educação Continuada em Promoção de Saúde  -   

Educação Continuada em Cultura  77.632 

Esporte - Atleta do Futuro  -   

Total  77.632 

Gasto Médio Hora-Aluno em Educação Básica
Programa/Modalidade Gasto Médio Hora-Aluno

Educação Infantil  12,64 
Creche  14,01 

Pré-Escola  12,10 

Ensino Fundamental

1º ao 5º Ano  -   

6º ao 9º Ano  -   

Ensino Médio  11,72 

Ensino Médio  11,72 

Ensino Médio Itinerários  -   

Educação de Jovens e Adultos  7,20 

EJA - Ensino Fundamental anos iniciais Presencial  -   

EJA - Ensino Fundamental anos iniciais EaD  -   

EJA - Ensino Fundamental anos finais Presencial  -   

EJA - Ensino Fundamental anos finais EaD  6,91 

EJA - Ensino Médio Presencial  -   

EJA - Ensino Médio EaD  7,22 

EJA Profissionalizante  8,48 

Total  8,81 
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Fonte: Sistema de Consolidação de Ações Educativas - SCAE/2021.

Fonte:  SESI-DR(RS).



Despesa Total em Educação Básica em Gratuidade Regulamentar
Programa/Modalidade Despesa Total em Gratuidade Regulamentar

Educação Infantil  -   

Creche  -   

Pré-Escola  -   

Ensino Fundamental  -   
1º ao 5º Ano  -   

6º ao 9º Ano  -   

Ensino Médio  20.394.483,31 

Ensino Médio  20.394.483,31 

Ensino Médio Itinerários  -   

Educação de Jovens e Adultos  33.761.378,93 

EJA - Ensino Fundamental anos iniciais Presencial  -   

EJA - Ensino Fundamental anos iniciais EaD  -   

EJA - Ensino Fundamental anos finais Presencial  -   

EJA - Ensino Fundamental anos finais EaD  7.651.694,63 

EJA - Ensino Médio Presencial  -   

EJA - Ensino Médio EaD  26.109.684,30 

EJA Profissionalizante  1.604.465,19 

Total  54.155.862,25 
797979797979

Gasto Médio Hora-Aluno Realizado em Educação Continuada
Programa/Modalidade Gasto Médio Hora-Aluno

Educação Continuada  7,20 

Educação Continuada em Educação  14,29 

Educação Continuada em Saúde e Segurança  -   

Educação Continuada em Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial  -   

Educação Continuada em Promoção de Saúde  -   

Educação Continuada em Cultura  24,13 

Esporte - Atleta do Futuro  -   

Total  14,81 

Fonte: SESI-DR(RS).

Fonte: Tabelas 4 e 6 apresentadas anteriormente. Nota: Despesa total realizada em gratuidade regulamentar = gasto médio 
hora-aluno x hora-aluno realizado em gratuidade regulamentar. 
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Despesa Total em Educação Continuada em Gratuidade Regulamentar
Programa/Modalidade Despesa Total em Gratuidade Regulamentar

Educação Continuada  1.873.067,10 

Educação Continuada em Educação  -   

Educação Continuada em Saúde e Segurança  -   

Educação Continuada em Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial  -   

Educação Continuada em Promoção de Saúde  -   

Educação Continuada em Cultura  1.873.067,10 

Esporte - Atleta do Futuro  -   

Total  1.873.067,10 
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Sigla Identificação/Descrição

AET Análise Ergonômica do Trabalho

Art. Artigo

ASO Atestado de Saúde Ocupacional

CAPES
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino 

Superior

CIB Confederação Nacional da Indústria

CIDICA Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela

CIERGS Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul

CIS Centro de Inovação SESI

CNI Confederação nacional da Indústria

CRF Central de Atendimento da FIERGS

CRM Customer Relationship Management

DN Departamento Nacional

DR Departamento Regional

EAD Educação a Distância

EGII Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria 

EJA Educação de Jovens e Adultos

ENEM Exame Nacional do Ensino Médio 

EUA Estados Unidos da América

FAP Fator Acidentário de Prevenção 

Sigla Identificação/Descrição

FAPERGS
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do 

Sul

FBJC Feira Brasileira de Jovens Cientistas 

FEBRACE Feira Brasileira de Ciências e Engenharia 

FIERGS Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul

FUNDEB
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica

GEMARK Gerência de Marketing

GSA Gestão de Saúde Auditiva

IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa

IEL Instituto Euvaldo Lodi

INPI Instituto Nacional de Propriedade Intelectual

KM Quilômetro 

KPI Indicador-chave de desempenho

LMS Learning Management System

LTCAT Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho

MEC Ministério da Educação

MTE Ministério do Trabalho e Emprego

nº Número

NR Norma Regulamentadora

OECD Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
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Sigla Identificação/Descrição

OMS Organização Mundial da Saúde

PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

PESTAL Político, Econômico, Social, Tecnologia, Ambiental e Legal

PF Pessoa Física

PISA Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

PJ Pessoa Jurídica

PPR Programa de Proteção Respiratória

PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

PUCRS Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

RAIS Relação Anual de Informações Sociais

RLCC Receita Líquida de Contribuição Compulsória

RS Rio Grande do Sul

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SEO
Search Engine Optimization (otimização para mecanismos 

de busca)

SESI Serviço Social da Indústria

SGE Sistema de Gestão Educacional

SSI Segurança e Saúde na Indústria

SST Segurança e Saúde no Trabalho

STEAM
Science (Ciência), Technology (tecnologia), Engineering 

(engenharia), Arts (artes) e Math (matemática)

Sigla Identificação/Descrição

SWOT
Strengths (pontos fortes), Weaknesses (pontos fracos), 

Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças)

UER Unidade Estratégica de Resultado

UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul

UNIREI Unidade de Relacionamento com a Indústria

UNISINOS Universidade do Vale dos Sinos
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