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O ano de 2020 iniciou com diversos projetos 
e planos que, de uma hora para outra, 
tiveram que ser alterados ou adaptados.  
A capacidade de rápida adequação  
da entidade foi testada ao extremo.  
Em um período muito curto, adequamos 
os serviços para manter o funcionamento 
do maior número possível de atividades, 
adotando os meios compatíveis, incluindo 
a modalidade de atendimento a distância. 
A ssim,  foram contempladas 8.494 
indústrias e mantidos mais de 8.000 alunos  
em salas de aulas virtuais de forma que 
eles pudessem continuar ou concluir seus 
estudos. Paralelamente, criamos novos 
serviços, digitalizamos outros que só existiam  
de forma presencial e lançamos plataformas 
inéditas, antecipando mudanças previstas 
para 2021 e 2022. Este movimento tornou-se 
fundamental para que muitas indústrias 
continuassem produzindo itens essenciais 
para a sociedade.

A área da Saúde dedicou grande esforço 
no combate à Covid-19, seja por meio  
da elaboração e disseminação de materiais 
informativos e de apoio às empresas  
na adaptação de suas atividades, seja  
por meio de serviços de prevenção voltados 

à testagem e gestão de casos concretos. 
Outro destaque do ano foi a Campanha  
de Vacinação contra a Gripe, que apesar  
das barreiras sanitárias e escassez de insumos, 
alcançou 208.771 pessoas. A pandemia, 
igualmente, teve reflexos psicológicos entre 
os trabalhadores na indústria, de forma que 
o SESI/RS desenvolveu serviços emergenciais 
e uma plataforma de saúde mental on-line. 
O atendimento à legislação de saúde  
e segurança é uma necessidade constante 
das indústrias do Estado, razão pela qual  
o SESI/RS também dá suporte às empresas 
por meio de ações que auxiliam a fazer  
a gestão da saúde no trabalho.

A atuação na área da educação foi fortemente 
impactada pela pandemia, e precisou  
se reinventar em função da imposição  
do distanciamento social. As aulas das escolas 
de ensino médio e atividades presenciais 
de Educação de Jovens e Adultos – EJA - 
tiveram que rapidamente ser adaptadas 
para o formato virtual, a fim de garantir  
o engajamento dos alunos. A impossibilidade 
da realização de aulas presenciais fez também 
com que o reposicionamento da educação 
continuada fosse acelerado, de forma  
a garantir a qualificação dos trabalhadores  

da indústria no modelo remoto, o que 
resultou no lançamento da “Plataforma de 
Educação Continuada”, no mês de setembro. 
Apesar das restrições e necessidade  
de rápidas mudanças, atingimos a marca  
de 73.138 matrículas em ações educativas 
no ano de 2020.

Busca-se expressar, neste Relatório,  
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. Reforço que as ações 
do SESI/RS são pautadas pelos valores  
de integridade, presença, engajamento, 
inovação e simplicidade, e asseguro  
a completude das informações constantes 
neste documento.

Gilberto Porcello Petry
Diretor Regional do SESI Rio Grande do Sul
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2. QUEM 
SOMOS



2.1 Nossa oriGem

O Serviço Social da Indústria – SESI - é uma organização  
de natureza parafiscal de direito privado, sem fins lucrativos, 
fundada em 1946, por meio do Decreto-Lei 9403. Teve  
sua origem no período pós-guerra, num ambiente político 
em que se procurava ampliar o acesso da população, cada vez 
mais urbanizada, 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  
e tendo por função complementar as ações sociais do Estado. 
Desde a sua criação, o SESI atua na área de prestação de serviço 
social aos trabalhadores e empresas do segmento industrial. 
 
Conforme o artigo 4º do Regulamento do SESI “Constitui 
finalidade geral do SESI: auxiliar o trabalhador da indústria  
e atividades assemelhadas e resolver os seus problemas 
básicos da existência (saúde, alimentação, habitação, instrução, 
trabalho, economia, recreação, convivência social, consciência 
sócio-política).”

A Instituição é mantida pelas indústrias, as quais contribuem 
mediante o recolhimento de 1,5% da sua folha de pagamento.
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A indústria desperta como uma esperança de crescimento e modernização. 

A Constituição de 1937 institui novas bases para 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 movimento de sindicalização de empresas industriais em todo o país. 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) é fundada em 1938 a partir 
da fusão da CBI com diversas representações sindicais patronais em todo 
o Brasil.

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, seus focos são o 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 deus 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, prioriza-se a alfabetização dos trabalhadores com foco na cidadania, aliando 
o aumento da produtividade à melhoria na qualidade de vida.Surgem programas como 
“Ação Global”, “Programa SESI Educação do Trabalhador”, “SESI por um Brasil alfabetizado”, 
“Programa Esporte Solidário” e “Programa SESI para Teatro”. 
As estruturas internas foram adaptadas para responder às novas demandas.

Foram instituídas as  Unidades Estratégicas de Resultados (UER’s). Olhar para a importância da sustentabilidade financeira. Volta-se o olhar para a importância 
da sustentabilidade financeira, adota-se como foco a inovação de produtos e serviços e busca-se a modernização da gestão por meio de 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 Qualidade de Vida 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.

Lançada a Carta da Paz Social com princípios parao 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 de Lei n° 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 ao 
trabalhador, protegendo-o e amparando-o. 

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 da doação de agasalhos para filhos de industriários, a fim 
de protegê-los dos 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 à habitação e assistência educacional aos trabalhadores. 

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. Estes 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, a Divisão da Saúde do SESI volta seu 
foco para a medicina preventiva e para a educação sobre 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 função da falta de locais de acolhimento
para as crianças, o SESI começa a investir em projetos de educação 
pré-escolar, período no qual aumenta o ingresso das mulheres no 
mercado de trabalho.

Intensificam-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

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 tinha como objetivos 
a criação e o aprimoramento de ambulatórios e gabinetes dentários, a promoção 

da medicina preventiva, a facilitação na aquisição dos principais medicamentos 
e 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.

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 através da implantação das Escolas SESI 
de Ensino Médio, da expansão da atuação da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) e da implementação dos programas de Contraturno Escolar, Educação 

Infantil e de 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 foi feito importante investimento em Inovação 
em Saúde por parte do Departamento Nacional, quando o SESI/RS passou 
a compor a rede nacional de inovação em SSI e, em 2017, se tornou sede 
do Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais. A oferta de serviços 
por mobilidade e no meio digital avançou ao longo da década.

2010
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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 foi feito importante investimento em Inovação 
em Saúde por parte do Departamento Nacional, quando o SESI/RS passou 
a compor a rede nacional de inovação em SSI e, em 2017, se tornou sede 
do Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais. A oferta de serviços 
por mobilidade e no meio digital avançou ao longo da década.

2010
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2.3 diaGrama de GoverNaNça

Serviço Social Autônomo de direito privado e sem fins lucrativos,  
não integrante da Administração Pública, o SESI possui uma estrutura  
de governança cuja administração superior é exercida pela Confederação 
Nacional da Indústria (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 composta 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 claro os mecanismos 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  
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Contribuições

ArrecadaçãoTotal

Contribuição direta

Arrecadação indireta
R$ 29 mi

R$ 280,4 mi

R$121,1 mi

R$ 89.2 mi

Departamento 
Nacional
R$ 70,1 mi

Serviços

Outros

R$ 5,7 mi

R$ 210,3 mi

R$ 18,8 mi

Financeiras

Fonte: Gestão de Controladoria - GECON

Repasse FIERGS
R$ 14,7 mi

Repasse IEL
R$ 1,5 mi

QUEM  
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NOSSOS RECURSOS
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ESTRATÉGIA REGIONAL

Educação básica 
e continuada 

Saúde e segurança
na indústria

BENEFICIÁRIOS 

Dependentes dos 
trabalhadores  industriais 

Indústria 
brasileira 

Trabalhadores 
industriais 

9.664

61.828
matrículas em

educação continuada

1.190

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.

329.579
trabalhadores 

da indústria atendidos 
em saúde

208.771
vacinas aplicadas

8.494
indústrias atendidas

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

matrículas no ensino 
médio regular

2.5 modelo de NeGócio
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2.6 Produtos e serviços

O Sesi/rs oferece serviços nos eixos 
estratégicos de Educação Básica e Continuada 
e Saúde e Segurança na Indústria para as 
empresas industriais, empresas não industriais, 
trabalhadores da indústria, seus dependentes 
e população em geral. Os serviços são 
prestados presencial ou virtualmente: nas 
unidades distribuídas em todas as regiões 
do Estado, nas unidades móveis ou na sede 
das indústrias. Ao longo dos últimos anos, 
o SESI/RS evoluiu na prestação de serviços 
por virtualidade, como forma de aumentar 
a escala de atendimentos e proporcionar o 
acesso às soluções educacionais, em especial, 
a um maior número de pessoas e empresas.  

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, 44,1% dos trabalhadores 

da indústria do RS não têm ensino básico 
completo, segundo a RAIS 2019. 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 aos 
filhos  dos trabalhadores da indústria, ao 
passo que 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, aumentando, consequentemente, 

a produtividade dos segmentos econômicos. 

A Educação Continuada caracteriza-se 
pelo desenvolvimento de competências e 
busca o crescimento pessoal e profissional 
dos participantes. Os serviços dividem-se 
entre aqueles ofertados para crianças e 
jovens, em especial o Contraturno Escolar, 
e aqueles voltados para adultos, que visam 
ao desenvolvimento de competências  
e ao crescimento pessoal e profissional dos 
participantes. 

Os serviços do eixo de Saúde e Segurança 
na Indústria do   têm como principal 
estratégia contribuir 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 de atuação: 
Promoção da Saúde, Saúde Ocupacional, 
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 

QUEM  
SOMOS
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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 imprevistos com saúde e melhorando 
o desempenho da indústria. 

A Gestão em Saúde Ocupacional possibilita 
à empresa monitorar, priorizar e conduzir 
mudanças e melhorias necessárias no 
ambiente, no processo produtivo e no bem-
estar das pessoas. A Gestão  apoia a indústria 
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 médicos do trabalho, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem e 
fonoaudiólogos 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.

Os serviços de Segurança do Trabalho 
contribuem para o desempenho eficiente e 
produtivo dos trabalhadores, por meio da 
implantação de medidas de controle que 
visam eliminar, minimizar ou controlar os riscos 
a que estejam expostos, ao mesmo tempo em 
que apoiam as indústrias no atendimento das 
obrigações legais. O investimento assertivo 

em segurança no trabalho pode contribuir 
ainda para a minimização de afastamentos 
dos trabalhadores por acidentes ou doenças, 
auxiliando na redução de custos com o Fator 
Acidentário de Prevenção (FAP).

A atuação em Saúde Mental busca, por 
meio da pesquisa e do desenvolvimento 
de serviços inovadores nessa temática, 
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, 
tendo em vista que os transtornos mentais e 
comportamentais serão, em poucos anos, a 
principal causa de afastamento do trabalho. 
A atuação nesta temática é capitaneada 
pelo Centro de Inovação SESI em Fatores 
Psicossociais. 
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2.7 caPitais de NeGócios

2.7.1 DIfEREncIAIS  
coMpEtItIvoS

A história construída até os dias de hoje 
demonstra que o trabalho voltado à 
transformação social, apoiando as indústrias 
e trabalhadores, é reconhecido pela 
excelência, integridade e inovação. Este 
reconhecimento, somado 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.

Estes diferenciais evidenciam o SESI/RS 
no cenário regional na oferta de serviços 
de educação básica e continuada, voltada 
ao mundo do trabalho, bem como na 
contribuição às empresas para realização 
da gestão da saúde no trabalho, por meio 
do atendimento à legislação e promoção da 
saúde dos trabalhadores. 

REconHEcIMEnto DA QUALIDADE  
DA EDUcAÇÃo BÁSIcA

• Metodologia SESI de educação, baseada 
em STEAM (ciência, tecnologia, engenharia, 
artes e matemática);

• Educação voltada ao desenvolvimento 
para a vida, por meio da personalização do 
trabalho educacional e da experimentação 
mão na massa, utilizando tecnologia acessível, 
espaços diferenciados de estudo, relações 
mediadas por diálogo e  confiança e inovação 
com qualidade;

• Programa de formação de professores 
reconhecido pela CAPES.

EXpERtISE EM GEStÃo DE SSt E 
pRoMoÇÃo DA SAÚDE nA InDÚStRIA

•  Abordagem às necessidades das indústrias 
por equipes interdisciplinares;

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

• Serviços constantemente atualizados às 
necessidades das indústrias e legislações 
vigentes.

pRotAGonISMo nA pAUtA  
DE SAÚDE MEntAL nA InDÚStRIA

•  Sede do Centro de Inovação SESI em Fatores 
Psicossociais, que desenvolve pesquisas 
voltadas ao tema;

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

• Promoção da pauta de saúde mental  
na indústria, com a realização de eventos  
e desenvolvimento de publicações.

SERvIÇoS AtUALIZADoS  
E pAUtADoS nA nEcESSIDADE 
DA InDÚStRIA, pREStADo 
poR EQUIpE ESpEcIALIZADA

• Processo estruturado de revisão dos serviços 
existentes e criação de novos serviços;

• Pesquisa e monitoramento das tendências 
do mercado de saúde e educação, para 
subsídio ao processo de inovação.

QUEM  
SOMOS
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2.7.2 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 constitui como o diferencial competitivo da instituição. As redes 
das quais o SESI/RS participa são:

• Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria – em parceria  
com SEBRAE/RS, SENAI/RS, IEL/RS, Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul e FAPERGS, foi lançado um edital para financiamento  
de produtos e serviços inovadores, de forma que as entidades parceiras 
auxiliam os inscritos na formatação, desenvolvimento e lançamento 
do produto ou serviço;

• Rede de inovação em SSI – Saúde e Segurança na Indústria – troca 
de experiências e metodologias desenvolvidas pelos 09 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.

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2020
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2.7.3 pARcERIAS EStRAtéGIcAS

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

QUEM  
SOMOS

CAPES (CoordEnAção  

DE ApERfEIÇoAMEnto DE pESSoAL 

DE nÍvEL SUpERIoR, Do MInIStéRIo 

dA EduCAção)

A entidade reconheceu os resultados positivos 
da Escola, recomendando que a metodologia 
fosse replicada na rede pública estadual e 
celebrando convênio para o financiamento 
do projeto de Formação de Professores.

 BritiSh CounCil (ConSElho 

BritâniCo)

Organização internacional do Reino Unido 
para relações culturais e oportunidades 
educacionais. Tem desenvolvido parcerias 
entre o Brasil e o Reino Unido em cinco áreas 
– artes, esportes, educação, ensino de inglês 
e exames. A parceria objetivou a qualificação 
da gestão escolar por meio de capacitação na 
metodologia de liderança, a partir da qual foi 
desenvolvido o módulo de Gestão Escolar, que 
integra a Formação de Professores e Gestores. 



coLUMBIA UnIvERSIty

No que se refere ao Ensino Médio, a parceria 
buscou implantar o FabLearn e capacitar 
professores e equipe diretiva para o seu 
uso a partir da abordagem STEAM, tendo 
sido realizada pesquisa de impacto na 
aprendizagem nos contextos em que o 
espaço FabLearn foi implantado. A mesma 
universidade participou da reconstrução do 
currículo de Ciências da Natureza.

REDE DE EScoLAS InovADoRAS

Aporte de conteúdo e divulgação  
de experiências realizadas pelas Escolas 
SESI em diferentes fóruns que tratam sobre 
educação integral.

MIcRoSoft 

Preparação de jovens do ensino médio 
por meio da formação e avaliação para 
o desenvolvimento,  da capacidade 
e m p r e e n d e d o r a ,  d a  c r i a t i v i d a d e ,  
a comunicação, do trabalho em equipe  
e do domínio das tecnologias. Viabilizou  
a ampliação do nível de inclusão digital.
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SEBRAE  

A parceria objetiva ampliar o estímulo 
à capacidade empreendedora,  por 
meio de oficinas com alunos das Escolas 
de Ensino Médio, tendo em vista que 
o empreendedorismo é um dos eixos 
estruturantes do currículo.

 

SEnAI 

Parce i ro  para  o  desenvolv imento 
da articulação da Educação Básica  
e Profissionalizante no Ensino Médio. 

 

UfRGS

Parceria para divulgar e mobilizar as indústrias 
a participarem da pesquisa: A PANDEMIA 
DO COVID-19 E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE 
MENTAL DO BRASILEIRO. Tem como objetivo 
averiguar os indicadores de saúde mental  
da população brasileira em tempos  
de pandemia. É um recorte transversal 
com coleta online, sendo este um projeto 
aprovado pelo CONEP e e de acordo com  
a a resolução 510/2016 CNS. 

RELATÓRIO 
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2.8 caPital iNtelectual

2.8.1 pRêMIoS E REconHEcIMEntoS 

A atuação com excelência em saúde e educação traz ao SESI/RS o reconhecimento externo. 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 Escolas SESI. Em 2020, apesar do cenário de pandemia, que constituiu um limitante para o desenvolvimento das atividades 
educacionais em todo o país. Neste ano, foram conquistados 44 prêmios, dentre os quais se pode destacar:

MOSTRATEC - Mostra Internacional
de Ciência e Tecnologia

1º lugar em Ciências Planetárias e Terrestres, Matemática 
e Física e Prêmio CNPq

Internacional

Concurso Canguru de Matemática
Brasil

Medalha de bronze e menção
honrosa

Internacional

OBA - Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astronáutica

Medalha de bronze 
e medalha de ouro

Nacional

NOME DO EVENTO COLOCAÇÃO ABRANGÊNCIA

QUEM  
SOMOS
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2.8.2 pLAtAfoRMAS 

As principais plataformas envolvidas  
na prestação de serviços são:

MIcRoSoft:

Preparação de jovens de ensino médio 
por meio da formação e avaliação para 
o desenvolvimento,  da capacidade 
e m p r e e n d e d o r a ,  d a  c r i a t i v i d a d e ,  
da comunicação, do trabalho em equipe 
e do domínio das tecnologias. Viabilizou  
a ampliação do nível de inclusão digital.

 

LEARnInG MAnAGEMEnt SyStEM 
(lMS) - SiStEMA dE GErEnCiAMEnto 
Do ApREnDIZADo:

Utilizado na Educação Continuada para 
desenvolver o processo de ensino e 
aprendizagem, de forma a possibilitar 
aos alunos acompanharem trilhas de 
desenvolvimento e aprendizagem de acordo 
com sua necessidade.

SIStEMA DE GEStÃo  
EduCACionAl (SGE):

Utilizado para a gestão dos programas da 
Educação Básica e Continuada. Agrega todos 
os dados administrativos e acadêmicos dos 
alunos, dando velocidade e garantindo a 
acurácia das informações.

GEEKIE:

Plataforma na qual são realizados simulados 
de avaliação externa de aprendizagem (ENEM 
para o Ensino Médio).

pLAtAfoRMA DE SAÚDE MEntAL 
onLInE: 

Plataforma de atendimento psicológico 
on-line, que tem o objetivo de apoiar as 
indústrias na promoção de saúde mental das 
suas equipes, com atendimento psicológico 
on-line baseado na Psicoterapia Breve.  

pLAtAfoRMA SESI vIvA+:  é uma 
plataforma para gestão de saúde e segurança, 
que agrega painéis gerenciais e indicadores 
de SST, concentrando a gestão de dados 
em um único ambiente e contemplando 
as especificidades dos diferentes setores 
industriais.
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2.8.3 MEtoDoLoGIAS

MEtoDoLoGIA SESI DE EDUcAÇÃo 

Na Educação Básica,  o SESI uti l iza 
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 o aluno possa 
estabelecer suas hipóteses e desenvolver 
suas ideias. Por fim, a metodologia instiga 
a capacidade de dar sentido às informações 
estudadas em aula, a articulação do 
conhecimento e das competências e a busca 
por novas soluções.

Já na Educação Continuada, o SESI/RS oferece 
cursos a 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 (PF ou PJ) escolhe o(s) curso(s) 
ou trilha(s) de aprendizagem que melhor 
atendem suas necessidades, e a Avaliação 
de Aprendizagem, que é oferecida à 
Pessoa Jurídica por meio de um relatório 
contendo o nível de desempenho alcançado 
individualmente ou por turma.   

MEtoDoLoGIA DE AtUAÇÃo EM SAÚDE 
E SEGURAnÇA nA InDÚStRIA 

A saúde e segurança 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 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. Entre estes diagnósticos 
cita-se a Metodologia de Avaliação da Saúde 
e Segurança em Trabalhadores da Indústria 
(ASSTI) desenvolvida, testada e validada 
pelo Departamento Regional do SESI da 
Paraíba em parceria com a Universidade 
de Pernambuco.

QUEM  
SOMOS
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2.9 cadeia de valor: 

A cadeia de valor representa em uma visão 
transversal e em nível gerencial como estão 
organizados os macroprocessos do SESI/
RS com objetivo de realizar seu propósito 
e alcançar os valores propostos aos 
clientes e às demais partes interessadas, 
contribuindo diretamente para produção de 
valor aos clientes. Os macroprocessos estão 
classificados em processos de gerenciamento, 
de suporte e primários.

• Processos primários – são os processos 
ligados diretamente à entrega de valor aos 
clientes, envolvem processos essenciais para 
o cumprimento da finalidade da instituição.

• Processos de gerenciamento – são os 
processos que contemplam as medições, 
os monitoramentos, os controles e a gestão 
dos negócios, influenciando diretamente na 
capacidade de realização das atividades, de 
maneira que a instituição atue conforme 
seus objetivos e suas metas de desempenho.

• Processos de suporte – são os processos 
que têm a função de suporte aos processos 
primários, colaborando com o desempenho 
da instituição.

Desenvolver 
e gerenciar 
estratégias

Desenvolver 
produtos e 

serviços

Gerenciar 
insumos e 
recursos

Gerenciar 
recursos 

financeiros

Gerenciar 
ativos

Gerenciar 
TI

Gerenciar 
relações 
externas

Realizar apoio 
administrativo

Prestar 
serviço

Realizar 
atendimento 

ao cliente

Clientes 
dos serviços 

do SESI

Macroprocesso

Desenvolver 
e gerenciar 

pessoas

Gerenciar 
estratégias 
de mercado

Gerenciar 
o risco 

corporativo 
e compliance

Gerenciar 
processos

Gerenciar 
projetos

Gerenciamento

Suporte

Primários
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3.1 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 
premissa 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 metodologia 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 trimestral.

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 

+ DIOPE

Dono do Risco 
+ Gestão de Riscos 

+ DIOPE

Dono do Risco 
+ Gestão de Riscos 

+ DIOPE

Superintendente 
Regional
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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 Interno 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 Interno 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 Interno Baixa Alto Atualização da identidade visual.

Gerenciar recursos financeiros
Falha na análise de viabilidade  

de investimentos/projetos e oportunidades
financeiro Interno 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 Interno 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 Interno Quase certa Alto programa de integração dos novos conselheiros.

Desenvolver e gerenciar estratégias Mudança no cenário político/econômico político/ Econômico Externo provável Alto Defesa de interesse.

Gerenciar recursos financeiros perda de receita/liquidez financeiro Interno provável Alto Plano de contingência econômica.

Gerenciar processos
dependência de pessoas chave para execução 

dos processos
financeiro Interno Baixa Alto Modelagem de processos e repositório de documentos.

Gerenciar tI vazamento e/ou perda de informações Reputação e imagem Interno Baixa Significativo
Gerenciamento e manutenção do(s) banco(s) de dados; 

definição do perfil de acesso; 
realização de backups.

Reputação e imagem Danos à integridade física das pessoas Reputação e imagem Interno possível Alto
procedimentos que orientam a circulação  

de pessoas nas dependências.

Gerenciar ativos falha no processo de Governança de Dados conformidade Interno possível Alto Segmentação da rede de computadores.

Gerenciar processos Exposição aos Riscos Biológicos e Químicos Saúde & Segurança Externo Quase certa Alto observação dos protocolos de saúde.

RIScOS, 
OpORTUNIDADES 
E pERSpEcTIvAS

3.2 riscos maPeados

Após a identificação de riscos no ciclo  
de planejamento estratégico e por meio  
de entrevistas, ocorreu a avaliação dos riscos 
mapeados, considerando a probabilidade  
e o impacto. Em 2020, para os riscos priorizados 
considerando a perspectiva de impacto para 
o cumprimento dos objetivos e do propósito 
institucional, foram adotadas ações de mitigação, 
apresentadas na 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 Interno 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 Interno 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 Interno Baixa Alto Atualização da identidade visual.

Gerenciar recursos financeiros
Falha na análise de viabilidade  

de investimentos/projetos e oportunidades
financeiro Interno 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 Interno 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 Interno Quase certa Alto programa de integração dos novos conselheiros.

Desenvolver e gerenciar estratégias Mudança no cenário político/econômico político/ Econômico Externo provável Alto Defesa de interesse.

Gerenciar recursos financeiros perda de receita/liquidez financeiro Interno provável Alto Plano de contingência econômica.

Gerenciar processos
dependência de pessoas chave para execução 

dos processos
financeiro Interno Baixa Alto Modelagem de processos e repositório de documentos.

Gerenciar tI vazamento e/ou perda de informações Reputação e imagem Interno Baixa Significativo
Gerenciamento e manutenção do(s) banco(s) de dados; 

definição do perfil de acesso; 
realização de backups.

Reputação e imagem Danos à integridade física das pessoas Reputação e imagem Interno possível Alto
procedimentos que orientam a circulação  

de pessoas nas dependências.

Gerenciar ativos falha no processo de Governança de Dados conformidade Interno possível Alto Segmentação da rede de computadores.

Gerenciar processos Exposição aos Riscos Biológicos e Químicos Saúde & Segurança Externo Quase certa Alto observação dos protocolos de saúde.
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Risco associado Oportunidade identificada Ações adotadas

perda ou não crescimento em Market Share Implantação de processo de pós-venda.
Criação de grupo de trabalho envolvendo profissionais  

da área técnica e comercial do DR e Uos 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.
Metodologia de ciclo de vida de Serviço, com  
o objetivo de avaliar os serviços do portfólio.

Enfraquecimento da marca e identidade SESI Regionalização das ações de marketing
Elaboração do Plano de Marketing das regiões  

operacionais do SESI/RS.

Falha na análise de viabilidade  
de investimentos/projetos e oportunidades

processo de avaliação individualizado para custeio em 
tI, para as Uos e projetos.

Criação de projetos para avaliação das necessidades específicas.

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

Aprimorar a metodologia de acompanhamento de 
indicadores de gestão.

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

Governança corporativa, no âmbito sistêmico, 
parcialmente aderente às boas práticas  

de mercado.

Aprimorar a descrição dos processos chave de 
negócio.

criação do núcleo de melhoria contínua, que desenvolve em 
conjunto com as áreas de negócio as oportunidades  

de aperfeiçoamento dos processos.

3.3 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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3.4 ProGrama de compliance (COnfORMIdAdE)

Em 2019, o SESI/RS, para atender a Resolução do Conselho Nacional (SESI/CN N.º 0049/2019), iniciou o 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 oito atividades, com seu respectivo status, conforme apresentado a seguir: 
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1º Atividade

2º Atividade

3º Atividade

4º Atividade

5º Atividade

6º Atividade

7º Atividade

8º Atividade

Concluído
31/11/2019

Definição das diretrizes
e metodologia do 
Programa de 
Compliance

Descrição do macro 
processo e do modelo 
de Governança do 
Programa de Compliance

Definição do escopo 
dos processos que 
compõem o Programa 
de Compliance

Identificação e 
mapeamento das etapas 
e atividades dos 
processos do Programa 
de Compliance

Avaliação e diagnóstico 
da estrutura necessária 
para adequação 
do negócio ao Programa 
de Compliance

Revisão do Código 
de Ética e elaboração 
das peças e instrumentos 
de comunicação para 
implantação do Programa 
de Compliance

Avaliação de ferramentas 
tecnológicas para apoiar 
a execução dos processos 
do Programa 
de Compliance

Conclusão do projeto 
e implementação 
do Programa de 
Compliance do SESI/RS

Concluído
31/12/2019

Concluído
28/02/2020

Concluído
30/05/2020

Concluído
31/12/2020

Concluído
31/12/2020

Concluído
31/12/2020

Em execução
31/07/2021
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Áreas Recomendações Providências adotadas

Contabilidade: Bancos movimentação  
de recursos em contas

Recomendamos, na medida do possível, a diminuição 
de valores pendentes de débitos e créditos pendentes 

em conciliação.

Para o encerramento contábil do exercício todas as contas 
contábeis foram conciliadas e as pendências identificadas 

sanadas.

Contabilidade: depósitos para recursos judiciais

Recomendamos que os valores de resgates  
ocorridos sejam conciliados e ajustados com  
os respectivos depósitos. Salientamos ainda  

que para o final do exercício, será emitida carta  
de circularização aos responsáveis jurídicos para 

verificação e confirmação de valores de depósitos  
e atualização de provisão para processos.

Ainda em 2019, foi designada uma frente de trabalho para 
estudar e propor alternativas quanto à forma de regularizar em 

tempo hábil os registros de valores dessa natureza. Assim, 
 a cada nova ocorrência há uma etapa de validação  

e respectiva regularização, quando necessário, dos registros na 
contabilidade. Como fontes de informações firmou-se convênio 

com o Banco do Brasil, para disponibilizar as informações de 
processos recentes e há tratativas com a caixa Econômica 

Federal para firmar convênio idêntico. no âmbito interno, a 
Unidade Jurídica implantou um novo sistema informatizado 

para registro e acompanhamento das informações dos 
processos vigentes, o qual é utilizado como fonte de 

informações para as conciliações contábeis.

Contabilidade: Provisões
 Recomendamos que a conta seja atualizada 

trimestralmente, com base em relatórios jurídicos.

Em avaliação pela Entidade para identificar os requisitos 
necessários e relacionar os impactos dessas medidas nas rotinas 

de trabalho das áreas envolvidas.

3.5 relacioNameNto com órGãos de coNtrole

Para 2020, o SESI/RS, não possui deliberações e/ou recomendações dos Órgãos de Controle pendentes de implementação. Assim, não há 
providências a relatar. Quanto à Auditoria Independente, apresentamos na sequência suas recomendações, a partir da análise dos procedimentos 
instituídos no âmbito da sistemática de controles internos e a avaliação das demonstrações contábeis do exercício. Ressalta-se, no entanto, 
que até o presente momento, está finalizada a avaliação de controles internos:
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4.1 GoverNaNça

Como membro do Serviço Social Autônomo,  
o SESI/RS tem natureza de direito privado,  
sem f ins lucrativos e não integra  
a Administração Pública. Conforme  
o Regulamento do SESI, aprovado pelo 
Decreto n.º 57.375, de 02/12/1965, os órgãos 
regionais são autônomos no que se refere  
à administração de seus serviços, à gestão  
de recursos, regime de trabalho e às relações 
empregatícias, apesar de estarem sujeitos  
às diretrizes e normas gerais prescritas pelos 
órgãos nacionais.

No âmbito regional, o Conselho Regional 
tem papel deliberativo e é formado por 
representantes do empresariado industrial, 
dos trabalhadores e do governo estadual 
e atua no direcionamento estratégico 
das atividades, no sentido de trazer  
as necessidades de cada um dos públicos 
representados e articular junto a estes  
o alcance dos objetivos propostos. O 
Conselho Regional igualmente é responsável 

por aprovar os movimentos orçamentários,  
a prestações de contas, os quadros de pessoal 
e os investimentos relevantes.

Permanecendo na esfera regional ,  
o Departamento Regional é o órgão executivo 
do modelo de governança, responsável por 
operacionalizar a estratégia aprovada pelo 
Conselho Regional. Conta com estruturas  
de gestão e de operação dimensionadas para  
a prestação de serviço e execução dos demais 
macroprocessos envolvidos na geração  
de valor para o público.

Além das instâncias deliberativas e executivas, 
há outras instâncias cujo objetivo é analisar  
e verificar a adequação das práticas adotadas 
quanto aos padrões éticos, administrativos 
e de transparência exigidos à instituição. 
Encontram-se nesse caso: 

• o Órgão de Controle - TCU, cuja função 
é assegurar o cumprimento da finalidade 
institucional da entidade e a aplicação  
dos recursos, em conformidade com os 
princípios constitucionais;

• a auditoria independente, que tem por 
objetivo verificar a adequada aplicação 
das Normas Brasileiras de Contabilidade  
e a legislação específica, no que for pertinente;

• a auditoria interna, responsável pela 
verificação da aderência das práticas e dos 
processos às normas internas e dispositivos 
legais referentes aos processos de negócio, 
administrativos, financeiros e fiscais; 
 
• a ouvidoria, canal aberto à sociedade, para 
receber e responder manifestações na forma  
de sugestões, elogios, solicitações, reclamações 
e denúncias sobre as políticas e os serviços. 
 
Adicionalmente a essas estruturas, o SESI/
RS conta com uma rede de Conselhos 
Consultivos, distribuídos em todas as regiões 
do Estado, formada por representantes 
da indústria, cujo o objetivo é identificar 
as necessidades das indústrias, bem como 
apoiar as iniciativas desenvolvidas para  
o atendimento dessas necessidades.
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4.2 PlaNejameNto 
estratéGico

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 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: 
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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

- REDUZIR RISCOS E CUSTOS 
associados a segurança e saúde na indústria

ALAVANCAR A SEGURANÇA E A SAÚDE NA INDÚSTRIA 
por meio de produtos e serviços inovadores

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

ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR 
a padrões internacionais de avaliação

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

AMPLIAR A EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL
E FINANCEIRA

INTENSIFICAR A EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL DA GRATUIDADE 

com aderência as estratégias nacionais 

FORTALECER A TRANSPARÊNCIA, 
O COMPLIANCE E A GESTÃO DE RISCOS 

com implantação de boas práticas  
e divulgação de informações relevantes 

às partes interessadas

-

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

1

2

3

4

13

12

14

16

10

11

17 18 18

plano
 estratégico

2020-2024

Educação básica indutora da melhoria da 
qualidade educacional do Brasil.

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.

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
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O Planejamento Estratégico do SESI/RS 
é elaborado por meio de um processo 
participativo, que se inicia na fase de 
discussões estratégicas, nas quais a equipe de 
gestão avalia os eixos estratégicos da saúde 
e educação, quanto aos serviços prestados 
e a agregação de valores desses para a 
Indústria. A partir de então, é realizada a 
análise de cenários econômicos e de mercado, 
apoiada pela elaboração das matrizes SWOT e 
PESTAL, apresentada e discutida pelo núcleo 
de planejamento junto aos gestores e alta 
administração. 

Esta avaliação da atuação de mercado e 
a análise de cenários são insumos para a 
avaliação da estratégia atual quanto à sua 
adequação ao cenário presente e futuro, 
bem como das orientações e objetivos 
estratégicos propostos pelo Departamento 
Nacional. Nesta etapa, é elaborada a matriz 
preliminar de aderência ao Plano Estratégico 
do Departamento Nacional.

Com base no resultado das etapas de avaliação 
e análise, são realizados fóruns temáticos de 
saúde, educação e gestão, com a finalidade de 
discutir os objetivos estratégicos, indicadores 

e metas para o SESI/RS no período em questão. 
O processo de planejamento tem a premissa 
de considerar a necessidade de evoluir o 
modelo de construção e apresentação da 
estratégia do SESI/RS, bem como, atender 
às necessidades da gestão em contemplar 
quesitos não presentes na estratégia válida 
até o momento.

A exemplo da estratégia nacional, o SESI/RS 
tem o planejamento voltado ao cumprimento 
de seu propósito, que traduz a razão de ser 
da instituição e seu posicionamento, que 
norteia as ações e relacionamento com todas 
as partes interessadas.

O propósito e posicionamento são 
desdobrados em direcionadores estratégicos 
da saúde e educação, que visam a comunicar 
qual a entrega dos eixos estratégicos às partes 
interessadas. Por fim, estes direcionadores 
estratégicos são desdobrados em objetivos 
estratégicos, que tangibilizam o alcance dos 
direcionadores, bem como os indicadores e 
metas, que mensuram o alcance dos objetivos 
em questão.

O monitoramento da estratégia é feito nos 

âmbitos operacionais, táticos e estratégicos 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 
nas metas propostas, de forma a analisar os 
desvios e propor planos de ação para correção 
de rota. No âmbito tático, os resultados 
são consolidados quadrimestralmente e 
analisados nos Comitês Temáticos da Reunião 
de Análise Estratégica (RAE) da saúde, 
educação e gestão, com quórum formado 
pelos gestores e coordenadores das áreas, 
para verificar o status de cumprimento da 
estratégia e traçar planos de ação. Por fim, 
no âmbito estratégico, quadrimestralmente 
é realizada a Reunião de Análise Estratégica, 
com a presença do Superintendente, dos 
gestores e coordenadores, para análise 
global da estratégia, verificação dos status 
das ações propostas e correções de rota, 
caso necessário. Mensalmente, os principais 
resultados físicos e a execução orçamentária 
são analisados e levados para apreciação do 
Conselho Regional, para que os conselheiros 
tomem ciência e possam direcionar suas 
ações.
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Perspectiva Eixo Estratégico direcionador Estratégico Objetivo

negócios  
e clientes

Educação

Assegurar uma educação 
transformadora voltada para o 

mundo do trabalho por meio de 
metodologias específicas em 
educação básica e continuada

consolidar a atuação em ensino médio regular, 
 baseado no modelo SESi de educação

Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos

Reposicionar a Educação continuada, promovendo  
a articulação entre as áreas

impulsionar a qualificação da educação básica pública

Saúde

Contribuir com a indústria para 
a realização da gestão de saúde 

no trabalho, assegurando o 
cumprimento da legislação e a 
sustentabilidade do negócio, 

possibilitando ao trabalhador viver e 
trabalhar melhor

Ampliar a cobertura de atendimento de indústrias 
com serviços da saúde

Ampliar a atuação em consultorias

desenvolver metodologias de inteligência 
 de dados em saúde

Gerar inovação em serviços de saúde

Gestão negócio -

crescer na prestação de serviços

Garantir a qualidade da prestação de serviços

Ampliar a eficiência operacional e financeira
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4.3 PlaNo de ação

O Plano de Ação do SESI/RS, internamente 
chamado de “Nossa Estratégia”, é uma 
ferramenta de gestão desenvolvida 
anualmente com o objetivo de demonstrar 
o desdobramento do Plano Estratégico de 
longo prazo no ano vigente, contemplando os 
objetivos estratégicos, as metas e os projetos 
estratégicos. A Nossa Estratégia, a exemplo 
do Planejamento Estratégico, é elaborada 
por meio de um processo que conta com a 
participação de técnicos e gestores.

A partir da elaboração do plano de ação do 
ano, é feito o planejamento orçamentário 
de forma a garantir que os recursos 
financeiros necessários sejam alocados 
para o cumprimento das iniciativas e dos 
projetos planejados para o ano. O processo 
de planejamento orçamentário resulta no 
orçamento anual submetido ao Conselho 

Regional e Departamento Nacional, bem 
como no plano de metas físicas, que 
apresenta as metas por serviço de acordo 
com o tamanho do mercado e a capacidade 
instalada.

O acompanhamento do Plano de Ação é feito 
em paralelo ao do Plano Estratégico, tendo 
como principal fórum de avaliação a Reunião 
de Análise Estratégica (RAE). No âmbito tático, 
são realizados os Fóruns Temáticos da RAE, 
desdobrados os eixos de Saúde, Educação  
e Gestão. Por fim, no âmbito operacional 
ocorre o Ciclo de Acompanhamento do 
Desempenho Operacional. Cada fórum 
conta com quórum e escopo de indicadores 
adequado à sua finalidade. No que tange ao 
orçamento, o acompanhamento é feito nas 
reuniões do Conselho Regional.
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Abordar o ambiente externo de 2020 
invariavelmente passa por abordarmos  
a pandemia de Covid-19. Em maior ou menor 
grau, todas as iniciativas que haviam sido 
planejadas para 2020 foram impactadas 
pela pandemia e tiveram que ser revistas, 
juntamente com a rápida adaptação  
da operação às condições de atendimento  
e organização de ações para apoio à indústria 
no combate à Covid-19.

Ainda no mês de março, o Governo Estadual 
elaborou o Modelo de Distanciamento Social, 
fazendo com que a Instituição tivesse que 
em um curto espaço de tempo organizar  
e viabilizar o teletrabalho para grande 
parte de seus empregados. A imposição 
das medidas de distanciamento social 
é um importante fator a ser levado em 
consideração no ano, dado que a maior 
parte dos serviços prestados pelo SESI/RS 
são presenciais, nas modalidades in company 
ou nas unidades. Este movimento acarretou 
na suspensão do atendimento presencial 
em grande parte das unidades operacionais,  

a aceleração do processo de virtualização de 
alguns serviços, bem como demandou esforço 
extra das equipes na adaptação dos serviços 
aos protocolos sanitários propostos nos 
decretos e legislações criados para o período. 
Estas medidas impactaram os serviços 
durante praticamente todo ano de 2020  
e a perspectiva de normalização acompanhará 
a política de vacinação.

No mesmo período, foi editada a Medida 
Provisória 932/2020, que diminuiu 50% 
da contribuição compulsória dos serviços 
sociais autônomos durante três meses. Esta 
diminuição da receita compulsória aliada à 
queda da receita de serviços representou 
uma queda de 24% da receita total em 
comparação ao previsto inicial. A queda de 
receita juntamente com as necessidades da 
indústria para o enfrentamento à pandemia  
e as medidas de distanciamento social levaram  
o SESI/RS a rever suas iniciativas e projetos para 
o ano, de forma a atender prioritariamente 
os serviços de cunho legal (NRs e serviços 
de engenharia e medicina do trabalho), 

campanha de vacinação, EJA, Ensino Médio 
e Educação Continuada no formato digital, 
bem como preparar os serviços dedicados 
ao apoio das indústrias no enfrentamento 
da Covid-19.

A economia foi igualmente impactada pela 
pandemia. Neste contexto, o Governo Federal 
adotou política econômica em curto espaço 
de tempo, visando à sobrevivência das 
empresas e a preservação da renda e emprego 
das pessoas. Entre as principais medidas 
adotadas, destaca-se a Medida Provisória 
936/2020, que permitiu a suspensão de 
contratos de trabalho e a redução da carga 
horária e dos salários dos empregados, em 
contrapartida da manutenção do vínculo 
empregatício por igual período. No país, mais 
de um milhão de empresas aderiram à MP 
936 , inclusive o SESI/RS. O grande número 
de adesões diminuiu a capacidade produtiva 
das empresas e impactou na diminuição  
da contribuição compulsória.

Mesmo com as medidas governamentais, 

  1https://servicos.mte.gov.br/bem/
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a pandemia acarretou forte aumento do 
desemprego e fechamento de empresas.  
A taxa de desocupação no Brasil foi de 14,6% 
no terceiro trimestre de 2020, ao passo que  
o resultado foi de 11,8% no mesmo período de 
2019, o que representa um aumento de mais 
de um milhão e meio de pessoas desocupadas 
no período . Outra informação que evidencia 
o impacto negativo da pandemia na economia 
foi o fechamento temporário ou definitivo de 
aproximadamente 1,3 milhão de empresas 
até a primeira quinzena de junho de 2020, das 
quais 39,4% tiveram as restrições impostas 
pela pandemia como principal motivador .

A pandemia de Covid-19 impactou 
fortemente na educação, na medida em 
que as aulas presenciais foram suspensas, 
o que fez com que o segmento educacional 
tivesse que rapidamente se adaptar às aulas 
virtuais. Segundo pesquisa realizada pela 
UNICEF  em novembro de 2020, 92% dos 
respondentes afirmaram que as crianças  
e os adolescentes permaneceram realizando 
atividades escolares apenas em casa.

2https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?=&t=series-historicas&utm_source=landing&utm_
medium=explica&utm_campaign=desemprego 
3https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28295-pandemia-foi-responsavel-pelo-fechamento-de-4-em-cada-10-empresas-com-atividades-
encerradas 
4https://www.unicef.org/brazil/media/11996/file/apresentacao_segunda-rodada_pesquisa_impactos-primarios-secundarios-covid-19-criancas-adolescentes.pdf 
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4.5 desafios

Uma indústria competitiva, inovadora, global 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 gargalos 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 trabalho 
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 trabalhadores industriais para padrões internacionais: 
cerca de 57,1% dos empregados da indústria do Rio Grande do Sul têm ensino básico completo 
em 2019 . Essa proporção era de 90% nos EUA em 2012 . Neste contexto, o SESI/RS conta com 

5“Produtividade do trabalho e Custo unitário do trabalho na indústria de transformação do Brasil no período 1996 a 2014”, Picança M.r. 2017. 
6programme for International Student Assess (pISA). oEcD, 2015.   
7RAIS/MtE, 2018. 
8Bureau of labor Statistics, 2012.
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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 serviços visam impactar 
positivamente no ganho de produtividade 
e na qualificação dos trabalhadores.  
 

• 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 custos estão 
relacionados ao alto índice de absenteísmo 
dos trabalhadores no Brasil decorrentes 
de problemas de saúde. A atuação do SESI 
em saúde e segurança na indústria tem  
o objetivo de apoiar as indústrias na gestão 

da saúde de seus empregados, 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 negócios, mesmo aqueles 
tidos como tradicionais. A sociedade também 
está mudando. As pessoas estão mais 
bem informadas e exigentes em relação  
à qualidade de produtos e serviços.
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4.6 atuação Por tema 

4.6.1 EDUcAÇÃo BÁSIcA  
E contInUADA

EDUcAÇÃo BÁSIcA

 
educação de joveNs  
E AdULTOS (EJA) 

 
O SESI/RS oferece Educação de Jovens  
e Adultos (EJA) na modalidade a distância 
(EAD), voltada para o mundo do trabalho 
como forma de promover o desenvolvimento 
do trabalhador 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 realização 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 2020, estava planejada a ampliação 
do número de polos e de matrículas, no 

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, respeitando 
seus tempos e espaços de aprendizagens, 
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 
educação básica e a educação profissional 
propicia a experimentação do mundo do 
trabalho pelos alunos do ensino médio 

entanto, houve a necessidade de revisão 
do planejamento em função da retração nos 
níveis de emprego e na economia, bem como 
das medidas de contingência financeira frente 
ao cenário adverso. Apesar desta medida, 
neste ano foi implantado o projeto piloto 
com a EJA Profissionalizante em um polo, de 
forma a avaliar este novo modelo de ensino 
proposto pelo Departamento Nacional.

Em função das medidas de distanciamento 
social em razão da pandemia, as atividades 
presenciais, que correspondem a 20% 
da carga horária, foram adaptadas para 
o contexto EAD por meio da plataforma 
Moodle, possibilitando a manutenção das 
atividades e a realização das avaliações.

Mesmo com o cenário adverso, a EJA do 
SESI/RS alcançou 9.664 matrículas, com o 
índice de evasão de 12,85%, considerado 
baixo para a modalidade de ensino e 78,47% 
de aprovação dos alunos. Para o alcance 
desse resultado, foi gasto o montante de 
R$ 12.207.981,76.

A oferta de EJA atendeu ao objetivo 
estratégico de ampliar a oferta de educação 
de jovens e adultos, a qual foi revista para 
2021 tendo em vista o cenário adverso 
apresentado anteriormente.
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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 contratação pelas indústrias 
da região como jovens aprendizes. O curso de 
aprendizagem industrial 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.

As escolas de Ensino Médio Regular do SESI/
RS atenderam 1.190 alunos em 2020, os 
quais tiveram frequência de 97% nas aulas 
e alcançaram 94% de aprovação ao fim do 
ano letivo. O ano foi marcado, também, pela 
taxa zero de evasão em um ano marcado pelas 
dificuldades causadas pela pandemia. O valor 
gasto nessa ação foi de R$ 12.262.538,19.

Esta oferta responde ao objetivo estratégico 
de consolidar a atuação em ensino médio 
regular, baseado no modelo SESI de 
educação, 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 

 
educação coNtiNuada Para 
ProfissioNais

A Educação Continuada do SESI/RS 
busca desenvolver as competências dos 
trabalhadores por meio de palestras 
e trilhas de aprendizagem com foco 
no desenvolvimento 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 crescimento pessoal 
e profissional dos participantes.

No ano de 2020, a Educação Continuada do 
SESI/RS foi reposicionada, por meio de um 
novo modelo de negócios, da reconstrução 
de metodologia e sistemas de apoio, e do 
desenvolvimento de uma plataforma para 
sua operacionalização. Esta plataforma, 
entre outras funcionalidades, realiza o 
diagnóstico para ajudar a identificar a 

necessidade de desenvolvimento para um 
profissional ou uma equipe, e possibilita a 
compra e o acompanhamento de cursos com 
total autonomia, passando pela etapa de 
pagamento, até a emissão de certificados. 
O portfólio de cursos foi reorganizado em 
trilhas de aprendizagem, que contam com  
mais de 60 opções de cursos, que abordam 
temas relacionados a idiomas, informática, 
desenvolvimento pessoal e profissional, 
desenvolvimento de equipes e de lideranças.

Desde o lançamento do novo modelo, que 
ocorreu em setembro, foram lançados 26 
novos cursos, nas temáticas de saúde, saúde 
mental, educação e tecnologia da informação.

Nesse cenário, a educação continuada 
atingiu a marca de 21.225 matrículas, o 
que demonstra a agilidade para adequar-se 
ao contexto pandêmico, bem como o acerto 
na escolha do novo modelo de negócio, com 
o orçamento de R$  910.209,45.

Em 2020, o objetivo estratégico de 
reposicionar a Educação Continuada, 
promovendo a articulação entre as áreas, 
foi cumprido considerando o lançamento do 
novo modelo de negócio e da plataforma, 
que agrega os cursos da saúde e educação.
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formação de Professores

A proposta de Formação de Professores 
e Gestores 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.

Para tanto, a Formação de Professores 
do SESI/RS propõe que o foco das ações 
educativas deve estar nas aprendizagens 
de todos os alunos, as quais possibilitarão 
reflexões e estabelecimento de relações 
em patamares cada vez mais complexos. O 
sucesso da metodologia utilizada nas Escolas 
SESI/RS, definida pelo Ministério da Educação 
do Brasil como Escola Inovadora e Criativa, 
comprova a necessidade e a urgência de 
ampliação de uma educação de qualidade 
para escolas públicas – municipais e estaduais 
– do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nesse 
sentido, o objetivo central deste trabalho 
de formação continuada a professores e 
gestores é contribuir para o fortalecimento 
da qualidade da educação básica pública, 

também, o acesso aos Cadernos Pedagógicos 
por meio da Plataforma da CAPES.

Para  real ização dessas  at iv idades  
foram gastos R$ 539.821,14 atendendo 
ao objetivo estratégico de impulsionar  
a qualificação da educação básica pública. 
 
coNtraturNo escolar

A oferta de contraturno escolar consiste 
em um modelo de aprendizagem baseado 
na robótica, na pesquisa e no desafio 
ético, 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 ser viço destina-se a cr ianças  
e adolescentes na faixa etária de 6 a 15 anos, 
matriculados no ensino fundamental ou 
médio, preferencialmente dependentes de 
trabalhadores da indústria. É ofertado em 18 
unidades operacionais do SESI/RS espalhadas 
em diferentes regiões do Estado.

Em virtude do cenário de pandemia,  
as atividades presenciais do Contraturno 

por meio de parcerias do SESI/RS com as 
redes municipais e com a rede estadual 
de educação, respeitando as necessidades 
dessas redes de ensino, mas sem abrir mão 
da concepção de aprendizagem que valorize 
o protagonismo de todos os envolvidos e 
garanta a todos os alunos, sem distinção, 
direitos de aprendizagem, adotando o 
princípio do diálogo, da contextualização, 
da tecnologia, entre outros. 

Para o ano de 2020, em função da pandemia, 
o formato de oferta presencial inicialmente 
previsto foi reorganizado para a modalidade 
à distância, proporcionando a manutenção 
das atividades. 

Apesar da mudança de formato, o SESI/RS 
capacitou 321 professores, gestores das 
escolas e secretarias de educação de 
municípios gaúchos. 

Além das matrículas foram realizadas 
seis lives tratando dos temas: Projetos 
Interdisciplinares; Plano de Ação para o 
período de isolamento e de retorno às aulas 
presenciais; Comunicação com as famílias; 
Projetos de Vida, de Estudos e de Trabalho 
dos Alunos das Escolas SESI/RS, que contaram 
com 1.255 acessos. Foi disponibilizado 
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Escolar foram suspensas no final de março, 
não tendo sido retomadas até o final de 2020. 
Buscando a manutenção do engajamento dos 
estudantes no Programa Contraturno, em 
situações de aprendizagem com investigações, 
trabalho em equipe e criatividade, foi 
realizado, de forma totalmente inovadora, 
o Torneio de Robótica Virtual, utilizando como 
recurso tecnológico a plataforma TEAMs, que 
possibilitou o acesso às ferramentas do Office 
365. Esta edição contou com 26 equipes 
inscritas, tendo havido sete premiações 
distribuídas entre as categorias Ouro, Prata 
e Bronze.

Alcançou-se o resultado de 8.154 matrículas. 
Apesar de o programa aceitar matrículas 
em qualquer período do ano, essas foram 
interrompidas a partir da suspensão das 
atividades presenciais.

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 criativos, influenciam seus colegas e 
professores na busca por desenvolvimento. 
O gasto realizado nesta ação durante 2020 
foi de R$ 9.829.140,50.
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4.6.2 SAÚDE E SEGURAnÇA

edital sua emPresa com saÚde 
o aNo todo 

O edital foi lançado ainda em 2019  
e operacional izado em 2020,  com  
a participação gratuita para as indústrias 
gaúchas. O escopo compreende a aplicação 
da ferramenta Avaliação da Saúde  
e Segurança em Trabalhadores da Indústria 
(ASSTI), desenvolvida pelo Departamento 
Regional do SESI da Paraíba, que fornece 
um diagnóstico completo da percepção dos 
trabalhadores para apoiar no direcionamento 
de investimentos em programas de saúde, 
bem-estar e segurança no trabalho. Além disso, 
a fim de sensibilizar os trabalhadores quanto  
à adoção de hábitos de vida saudáveis, foram 
entregues às indústrias 24 kits de materiais 
informativos (peças físicas e digitais),  
distribuídos ao longo de 12 meses, 
dotados de conteúdos educativos de saúde 
com abordagem positiva e preventiva, 
empoderando as pessoas a cuidarem da 
própria saúde. 

O gasto total nesta ação em 2020 foi  
de R$ 825.001,05 e contou com a adesão  
d e  6 5 9  i n d ú s t r i a s  g a ú c h a s  d e 

A vacinação contra a gripe é ofertada 
às indústrias com preço mais baixo do 
que o praticado pelo mercado e tem 
o objetivo de prevenir o adoecimento  
e consequente afastamento dos trabalhadores  
da indústria. O SESI/RS dedicou um orçamento  
de R$ 9.255.247,71 a essa ação em 2020, 
chegando a 2.521 empresas atendidas  
e 208.771 pessoas vacinadas.

diferentes  segmentos,  sendo que 
mais de 45 mil trabalhadores dessas 
indústr ias  foram at ingidos  pelas  
ações do edital.

camPaNha de vaciNação coNtra  
a GriPe

A campanha de vacinação contra a gripe 
é realizada pelo SESI/RS há alguns anos, 
entretanto,  a  pandemia acarretou 
importantes desafios na operacionalização da 
campanha, na medida em que foram impostas 
restrições de circulação e de concentração de 
pessoas no estado em razão do Modelo de 
Distanciamento Social, bem como a escassez 
e considerável aumento de preços de 
materiais necessários para vacinação. Outros 
fenômenos ocasionados pela pandemia foram 
a antecipação do início da vacinação para 
o mês de março e o aumento repentino 
na procura por vacina contra a gripe, que 
demandou grande esforço e planejamento 
logístico para garantir a aplicação das doses 
em diversas localidades do estado em curto 
espaço de tempo. Essa alta demanda ficou 
evidenciada pelo fato de que nos primeiros 
60 dias de campanha de vacinação cerca de 
80% das doses foram aplicadas. 
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açÕes educativas e iNformativas 
dE COMBATE À COVId-19

Ao longo do ano, o SESI/RS buscou ser a fonte 
de informações de qualidade relativas ao novo 
coronavírus para a indústria, os industriários 
e a comunidade em geral. Para isso, criou  
o blog SESI ao seu lado contra a Covid-19, 
para o qual foram desenvolvidos uma série 
de vídeos e texto com orientações sobre 
a Covid-19, bem como outros dez textos 
com conteúdo técnico/informativo sobre 
assuntos pertinentes ao período de pandemia 
relacionados a autocuidado, alimentação, 
saúde mental, testagem rápida, ergonomia 
no home office, entre outros. 

Outro importante material disponibilizado 
foi o Guia de Prevenção da Covid-19 na 
indústria, material de referência para a 
indústria, oferecendo subsídios e suporte 
para a tomada de decisão assertiva durante 
a pandemia de coronavírus. Nesse material, 
há informações providas por órgãos 
competentes, nacionais e internacionais. 
Ainda com o objetivo de auxiliar as empresas 
na orientação dos seus trabalhadores, foram 
desenvolvidos materiais de comunicação com 
orientações sobre a Covid-19, que foram 

disponibilizados de forma gratuita para as 
indústrias e à comunidade em geral no site 
do SESI/RS. Entre os materiais estão cartazes, 
flyers, sinalização para manter distância 
segura, adesivos para espelho, entre outros.

O blog atingiu 18.130 acessos entre os meses 
de março e dezembro de 2020 e a página do 
SESI/RS com esclarecimentos e orientações 
para o período de pandemia teve 14.832 
acessos desde sua criação em março de 2020. 
O vídeo e as postagens de esclarecimentos 
sobre o tema alcançaram mais de 11.300 
interaçõe, nas redes sociais do SESI/RS.

 
serviços de aPoio de Gestão  
de saÚde relacioNado À covid 19

Além das ações educativas e informativas,  
f o i  v e r i f i c a d a  a  n e c e s s i d a d e  d e 
desenvolvimento de serviços para tratar 
demandas legais e de gestão de saúde 
decorrentes da pandemia. Para isso, foi 
desenvolvido o autodiagnóstico de boas 
práticas de segurança e saúde no trabalho 
para controle e prevenção da Covid-19, com 
a finalidade de proporcionar às empresas 
uma autoanálise quanto ao cumprimento das 
orientações emitidas pelos Órgãos Oficiais 

para enfrentamento da pandemia do novo 
coronavírus, proporcionando a retomada 
das atividades com segurança. O diagnóstico 
foi disponibilizado de forma gratuita no site 
do SESI/RS, no qual a empresa preenche as 
questões sobre as boas práticas adotadas 
para controle e prevenção da Covid-19 e a 
equipe técnica do SESI/RS emite um relatório 
com recomendações. O autodiagnóstico foi 
preenchido por 228 indústrias, atingindo mais 
de 65 mil trabalhadores. 

Por fim, foi ofertada a triagem e testagem 
rápida para pessoas com casos suspeitos 
de Covid-19. A metodologia criada foi além 
da testagem, uma vez que inicia com uma 
etapa de orientação, seguida por triagem dos 
trabalhadores com aplicação de anamnese e 
aferição de temperatura, aplicação do teste 
e orientações individuais de acordo com os 
resultados. Nos casos positivos para o novo 
Coronavírus, foi realizado acompanhamento 
telefônico com os trabalhadores e, por 
fim, a empresa recebeu um relatório com  
o resultado das testagens e orientação gerais. 

O serviço atendeu 390 empresas, realizando 
triagens em 21.751 trabalhadores  
e aplicando 15.485 testes rápidos, 

9“https://www.sesirs.org.br/sesi-ao-seu-lado-contra-covid-19
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auxiliando as empresas no direcionamento 
das ações de enfrentamento da Covid-19  
e apoiando na otimização das suas atividades. 
O orçamento dedicado ao desenvolvimento 
e operacionalização desse serviço foi  
de R$ 3.649.400,73. 

As ações desenvolvidas para enfrentamento à 
pandemia de Covid-19 fazem parte, também, 
da estratégia de Ampliar a atuação em 
consultorias, de forma que a atuação do 
SESI/RS foi voltada especialmente para o 
desenvolvimento de conteúdo, compreensão 
da realidade da empresa e aplicação das 
medidas necessárias para estes finalidade

serviços de aPoio ao ateNdimeNto 
da leGislação de saÚde e seGuraNça 
No trabalho

Além dos cuidados relacionados ao controle da 
pandemia, as indústrias permaneceram com a 
necessidade de atender à legislação de saúde 
e segurança no trabalho, no atendimento das 
quais o SESI/RS tem expertise reconhecida e 
um amplo portfólio de serviços que atendem 
às mais diversas necessidades. Além do 
cumprimento da legislação, estes serviços 

Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) aos 
trabalhadores da indústria;

• Treinamentos em Normas Regulamentadoras 
(NRs).

Ao longo de 2020 foram atendidas 1.441 
indústrias com os serviços de saúde e 
segurança na indústria, beneficiando 
115.967 trabalhadores. Este resultado 
foi alcançado com orçamento dedicado de  
R$ 25.271.512,28.

 
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 
positivamente no aumento de produtividade 
da indústria. A interdisciplinaridade é um 
importante fator positivo na atuação deste 
eixo, na medida que abordamos a saúde de 
forma integral.

Ofertamos serviços nas seguintes áreas:

• Nutrição – oferta de consultas, avaliação 

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 aos 
riscos à integridade física dos trabalhadores 
(LRA);

• Elaboração de programas e documentos 
obrigatórios pela legislação, com destaque 
para a proteção respiratória (PPR), prevenção 
de riscos ambientais (PPRA), as condições e 
meio ambiente na indústria da construção 
(PCMAT), a saúde auditiva (GSA) e o controle 
médico de saúde ocupacional (PCMSO);

• Realização de exames clínicos ocupacionais, 
de auxíl io diagnóstico e avaliações 
psicossociais necessários para a emissão do 
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de bioimpedância, palestras e consultorias 
no tema;

• Atividade física – ginástica laboral, academia, 
grupos de atividades físicas nas unidades 
operacionais e in company;

• Saúde mental – assessoria psicossocial, 
programas de desenvolvimento de lideranças 
e de equipes, palestras e oficinas de 
conscientização sobre a temática;

• Odontologia – consultas odontológicas nas 
unidades e in company e ações educativas 
sobre o tema.

Os serviços de promoção da saúde atenderam 
2.831 indústrias e chegaram a 79.974 
trabalhadores. O orçamento dedicado  
a essa ação foi de R$ 20.899.632,11.

O conjunto de ações estratégicas 
apresentadas anteriormente foi desenvolvido 
para atender ao objetivo estratégico de 
aumentar a cobertura de atendimento de 
indústrias com serviços da saúde, o que por 
sua vez impacta positivamente no aumento 
da competitividade da indústria gaúcha.

 
sos Psicossocial e ateNdimeNto 
PsicolóGico oNliNe

A pandemia do novo coronavírus teve 
grande impacto sobre a saúde mental dos 
trabalhadores e da população em geral. Ao 
observar esta realidade e com a expertise do 
Centro de Inovação em Fatores Psicossociais, 
sediado no SESI/RS-RS, foram desenvolvidas 
algumas iniciativas para atender a esta 

necessidade.

O SOS Psicossocial é um serviço gratuito que 
o SESI/RS disponibilizou para as empresas 
oferecerem a seus trabalhadores durante a 
pandemia da Covid-19, de março a novembro 
de 2020. O serviço consistiu em apoio 
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psicossocial oferecido ao trabalhador por 
telefone, e buscou promover a importância 
do cuidado com a saúde mental e minimizar 
os impactos desta pandemia no bem-estar 
dos trabalhadores. 

A equipe composta por psicólogos  
e assistentes sociais realizou o acolhimento 
e conversou com os trabalhadores sobre 
os sentimentos despertados no momento 
vivenciado com o enfrentamento do 
Coronavírus (Covid-19) e do isolamento social. 
Neste mesmo contexto, foram realizados 7 
webinars, organizado no formato da Série 
Conversas Inspiradoras, com o objetivo  
de apoiar as áreas de recursos humanos 
e saúde no trabalho das empresas no 
enfrentamento das questões relacionados 
a saúde mental. Estes webinars contaram 
com 1.055 inscritos e 7.073 visualizações.

Ao longo de 2020 foi desenvolvida a Plataforma 
de Saúde Mental Online, que consistem em 
um sistema inteligente que auxilia a empresa 
na gestão da saúde mental por meio da 
análise de informações, desenvolvimento 
de indicadores e atendimento psicológico 
online. O investimento para desenvolvimento 
da plataforma que entrou em operação em 
setembro foi de R$ 952.000,00.

As ações apresentadas anteriormente 
foram desenvolvidas para atender 
ao objetivo estratégico de aumentar  
a cobertura de atendimento de indústrias 
com serviços da saúde, o que por sua vez 
impacta positivamente no aumento da 
competitividade da indústria gaúcha.  
Na revisão do planejamento estratégico para 
o período de 2021-2025, está previsto um 
objetivo estratégico voltado ao aumento no 
número de atendimentos em saúde mental, 
de forma que estas iniciativas repercutam 
para o futuro da organização.
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ciclo de iNovação

O Ciclo de Inovação de Serviços é o processo 
de fomentar, identificar e transformar 
oportunidades, problemas ou tendências 
em ideias estruturadas, por meio de uma 
sequência de ações baseada no design  
de serviços. Essas ideias estruturadas devem 
obrigatoriamente visar a um dos objetivos 
ao lado:

Ao longo de 2020, foram desenvolvidas 23 novas iniciativas no ciclo de inovação de serviços, um crescimento de 283% em relação a 
2019, demonstrando a explosão de demanda por renovação no portfólio de serviços do SESI/RS no período. 37,9% das iniciativas visaram  
à revisão de negócio existentes, 34,5% refletiram demandas crescentes de mercado e 27,6% tiveram foco na demanda pela digitalização 
de serviços já consolidados na modalidade presencial, movimento acelerado pelas restrições impostas pela pandemia e pela demanda 
da indústria por serviços remotos. 

Destacam-se algumas iniciativas no ciclo de inovação de 2020, em especial àquelas voltadas à virtualização de serviços, as quais estão 
apresentadas abaixo:

1) promover melhorias nos serviços existentes no portfólio, sem 
alterações no escopo ou natureza do serviço (inovação incremental);

2) promover a testagem de novos modelos de negócio para os 
serviços existentes no portfólio (inovação experimental);

3) desenvolver e pilotar novos serviços ainda não existentes no 
portfólio de serviços do SESI/RS (inovação radical).

tem o objetivo de incentivar o trabalhador a praticar atividades 
físicas, melhorar a percepção de dores e desconfortos relacionados à 
realização de tarefas laborais e contribuir para melhoria do índice de 
estilo de vida dos trabalhadores.   
 
As aulas são online e ao vivo, em pequenos grupos privados,  
e a empresa contratante recebe mensalmente um kit de materiais 
informativos com conteúdo de atividade física, nutrição, enfermagem 
e saúde mental para divulgar entre os trabalhadores, incentivando, 
assim, hábitos de vida mais saudáveis.

consiste em encontros quinzenais com duração de uma hora, 
conduzido por nutricionista, que aborda conteúdos relacionados  
a alimentação do grupo organizado pela empresa.  
 
o serviço também conta com participação especial de profissionais 
da psicologia e atividade física, que abordam temáticas 
complementares à alimentação saudável e mudança  
de comportamentos.

Ginástica Laboral Online Programa nutricional Online 
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Consulta com nutricionista no formato online 
 
Esta adaptação possibilitou a continuidade dos atendimentos mesmo 
com as unidades operacionais fechadas para atendimento ao público 
e a restrição da entrada de fornecedores nas indústrias, oferecendo 
segurança e comodidade para aqueles que buscam atendimento 
nutricional mesmo em isolamento social, bem como o aumento da 
capilaridade do serviço.

siPat virtual 
 
Possibilita as empresas a realizarem a Semana interna de Prevenção 
de Acidentes do trabalho – SiPAt de forma online. Este evento 
virtual, oferecido na plataforma EAD do SESI/RS, é composto 
de um combo com 5 palestras gravadas por especialistas nas 
temáticas abordadas, com quizz interativo relacionado ao conteúdo 
apresentado e material de apoio que pode ser baixado pelo 
trabalhador. Além disso, é disponibilizada uma campanha digital de 
divulgação interna, para apoiar as empresas no engajamento dos 
trabalhadores, bem como um guia com orientações para apoiar na 
organização da SIpAt virtual.
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ESTRATéGIA E 
DESEMpENhO

O conjunto de ações estratégicas apresentadas anteriormente foi desenvolvido para atender ao objetivo estratégico de gerar 
inovação em serviços da saúde.

4.6.3 AtUAÇÃo tRAnSvERSAL 
noS nEGócIoS

uNidade de relacioNameNto  
com a iNdÚstria

A Unidade de Relacionamento com a Indústria 
(UNIREI) é responsável por planejar, organizar, 
realizar e monitorar o relacionamento do 
SESI/RS com a indústria, de maneira que 
apresente os serviços adequados às suas 
necessidades. Para isso, possui equipe 
formada por agentes de relacionamento com 
o mercado distribuídos nas diferentes regiões 
do estado, responsáveis por operacionalizar a 

monitora a atuação de concorrentes e o 
comportamento do mercado para subsidiar 
informações necessárias para análise e 
avaliação dos serviços do SESI/RS. Para 
realização dessas atividades, foi gasto o valor 
de R$  4.411.582,57 em 2020. O principal 
indicador que mensura o desempenho é o 
de Indústrias Atendidas, que chegou a 8.494 
em 2020.

A atuação da Unidade de Relacionamento com 
a Indústria afeta positivamente os objetivos 
estratégicos de negócio que visam o aumento 
de presença e participação de mercado do 
SESI/RS, a exemplo dos objetivos de ampliar 

estratégia comercial por meio de visitas e de 
relacionamento com as empresas. Embora a 
UNIREI seja uma área compartilhada com as 
demais entidades que fazem parte do Sistema 
FIERGS, conta com estrutura dedicada para 
atender o SESI/RS.

No âmbito do Departamento Regional, a 
equipe da UNIREI participa diretamente das 
discussões e formatação dos serviços de 
saúde e educação, com o objetivo de trazer 
a visão de mercado, elaborar a precificação 
e a estratégia de mercado dos serviços. Para 
tanto, desempenha o processo de pesquisa 
e inteligência de mercado que, por sua vez, 
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a cobertura de atendimento de indústrias 
com serviços da saúde e Ampliar a atuação 
em consultorias. Os resultados alcançados 
pela UNIREI impactam diretamente o objetivo 
estratégico de Crescer na prestação de 
serviços. 

 
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 promoção institucional e dos 
serviços, por meio da criação da estratégia, 
campanha e peças de divulgação, bem como 
pela da seleção e contratação 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 Atendimento 
do FIERGS (CRF), que atende todas  
as entidades do Sistema e é responsável 

por fazer o primeiro atendimento via 
telefone, e-mail e whatsapp a todos  
os clientes e interessados pelo SESI/RS, 
direcionando ao serviço e unidade que 
melhor atende à necessidade do cliente. 
Na CRF também são feitas ações ativas 
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 marketing 
que tem crescido nos últimos anos e foi 
primordial durante a pandemia é a área 
digital, responsável pelo desenvolvimento 
e pela gestão do site, assim como pelo 
desenvolvimento de conteúdo, gestão  
e monitoramento 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 marketing, foi gasto o valor de  
R$  4.889.146,07 em 2020. Tendo em vista que 
este processo é o responsável por comunicar 
e prospectar clientes para os serviços de 

pessoa física, seu resultado é mensurado 
pelo indicador de pessoas atendidas, que 
atingiu a marca de 399.164 em 2020.

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2020

SESI|RS
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Pela natureza legal da entidade e necessidade 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. 

Como os processos de gestão estratégica e orçamentária são considerados de gerenciamento 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, de forma eficiente e eficaz. Estes processos 
impactam positivamente no objetivo estratégico de ampliar a eficiência operacional e financeira. Os resultados gerados são apresentados 
na tabela abaixo:

Gestão estratéGica e orçameNtÁria

Indicador Resultado 2020

custo hora-aluno EJA R$  7,49

custo hora-aluno Ensino Médio R$  10,89

% de recursos destinados à atividade-fim 88,6%

% da receita líquida da contribuição compulsória líquida destinada à gratuidade 31,21% 

% da receita líquida da contribuição compulsória líquida destinada à educação 43,47%

Para alcance dos resultados apresentados acima, foi gasto o valor de  R$  462.468,41 em 2020.
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PlaNo de coNtiNGÊNcia  
e retomada das atividades

Com o início da Pandemia de Covid-19  
e a imposição das medidas de distanciamento 
social, todas as empresas e a sociedade 
sentiram os efeitos negativos na economia  
e o cenário incerto em relação às suas 
atividades. O SESI/RS, apesar de realizar 
a análise e monitoramento constante  
de desempenho orçamentário e econômico, 
foi fortemente impactado em função  
da necessidade de fechamento das unidades 
e da publicação da Medida Provisória 
932/2020, que diminuiu em 50% a receita 
de contribuição compulsória, conforme 
apresentado no capítulo 4.4, referente  
a ambientes e contextos externos.

Em razão desse cenário, o Departamento 
Nacional  d isponibi l izou uma l inha 
de apoio financeiro emergencial aos 
regionais para diminuir os impactos  
da diminuição da contribuição compulsória, 
mediante a apresentação de um plano de 
contingência voltado à adoção de medidas 
de fortalecimento da gestão e equilíbrio 
econômico e financeiro. Na ocasião, o SESI/
RS elaborou seu plano de contingência 
com ações voltadas ao ajuste orçamentário 
necessário para fazer frente à queda de 

Para elaboração do documento, foram 
consultadas  referênc ias  nac ionais  
e internacionais, legislação nacional, estadual 
e municipal que rege cada serviço e espaços 
públicos, classificação dos serviços quanto 
ao risco de contágio de Covid-19. Além 
disso foi criado um processo e um comitê 
de governança de avaliação da retomada 
dos serviços, com representantes das áreas 
de negócio e das unidades operacionais, com 
reuniões periódicas de avaliação do cenário 
da pandemia.

A elaboração e execução do Plano de 
Retomada das atividades foi fundamental 
para a manutenção e retomada dos 
serviços, assegurando o atendimento à 
indústria e aos trabalhadores com segurança  
e responsabilidade quanto à saúde das 
pessoas envolvidas.

As ações do plano de contingência e de 
retomada das atividades são transversais 
aos objetivos estratégicos e urgentes 
em função da pandemia de Covid-19, de 
forma que contribui perfeitamente para 
o propósito da organização, que é ser 
agente de transformação social, induzindo 
a competitividade da indústria e a melhoria 
das condições de vida dos trabalhadores, 
na medida que asseguraram a manutenção 
do atendimento aos públicos-alvo com 
segurança.

arrecadação compulsória, à avaliação  
de sustentabilidade de serviços e unidades  
e à readequação da estrutura de pessoas em 
razão do cenário adverso.

O plano de contingência foi posto em 
prática durante o ano de 2020 e culminou 
na avaliação e no encaminhamento  
do encerramento de cinco unidades 
operacionais com baixo desempenho, 
na renegociação de contratos contínuos  
de prestação de serviços e na diminuição  
do quadro de pessoal, alcançando o resultado 
de 11,32 desembolsos operacionais em 
caixa ao fim do exercício. Houve também 
a redução das despesas com pessoal  
e encargos na ordem de 26,78% com 
relação ao orçamento inicial, o que foi 
possível em função das medidas de diminuição  
do quadro de pessoal e da aplicação da 
Medida Provisória 936/2020.

Em paralelo à execução do plano de 
contingência financeira, verificou-se  
a necessidade de elaborar um Plano de 
Retomada das Atividades, com o objetivo de 
concentrar as informações, ações e premissas 
para retomada das atividades garantindo 
a segurança e saúde de todas as pessoas 
envolvidas em todos os serviços ofertados 
pelo SESI/RS.

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2020

SESI|RS
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pERSpEctIvA nEGócIoS E cLIEntES:

nÚMERo DE MAtRÍcULAS no novo EnSIno MéDIo noS ItInERÁRIoS II, III E v

o SESi/rS não calcula o indicador de “número de alunos no ensino médio” no mesmo formato que o departamento nacional, pois os alunos 
das Escolas SESi não fazem a matrícula em itinerários específicos. 

Apesar da diferença no formato de cálculo, o SESI/RS teve desempenho de 103,48% neste indicador, resultado alcançado em razão dos 
esforços de divulgação nas localidades onde as escolas estão inseridas e refletem o reconhecimento da qualidade das Escolas por parte 
do público alvo. 

pERcEntUAL DE concLUSÃo DA EJA pRofISSIonALIZAntE

A primeira turma de EJA Profissionalizante do SESi/rS iniciou em 2020, portanto, ainda não foi possível ter alunos concluintes neste ano.

4.7 iNdicadores estratéGicos

Conforme apresentado no capítulo 4.2,  
o SESI/RS elabora seu planejamento estratégico 
de forma estruturada e tem o alinhamento com 
o planejamento estratégico do Departamento 
Nacional como uma de suas premissas, 

considerando que este direcionador nacional 
esteja adequado à realidade e necessidade 
das empresas do Rio Grande do Sul. Durante  
o processo de planejamento em 2019  
e 2020, o Plano Estratégico do Departamento 

Nacional para o período de 2020-2024 foi 
avaliado e algumas metas foram consensadas. 
Abaixo, relacionamos os indicadores previstos 
no Plano Estratégico 2020-2024 e o resultado 
alcançado pelo Rio Grande do Sul no período:

número de matrículas no Ensino Médio Regular

previsto 2020 1.150

Realizado 2020 1.190

GESTÃO, 
ESTRATéGIA E 
DESEMpENhO



636363

notA MédiA doS AlunoS dA rEdE SESi no ExAME nACionAl do EnSino Médio (EnEM)

o resultado de 2020 não foi apurado tendo em vista o adiamento da realização do Exame nacional do Ensino Médio, para o mês de 
janeiro de 2021, em razão da pandemia pela covid-19. Entretanto, na edição de 2019 do EnEM, os alunos do SESI tiveram desempenho 
superior à meta estabelecida para 2020, conforme tabela abaixo:

InDIcE DE ABSEntEÍSMo

diante do cenário pandêmico, dos 
afastamentos atípicos para prevenção, 
controle e tratamento da covID-19  
e atrasos apontados nas perícias médicas 
para demais doenças, as estimativas 
calculadas para o indicador de Absenteísmo 
em 2020, e enquanto perdurar essa  
situação, ficarão comprometidas 
impossibilitando estabelecer um 

nota média no EnEM

Realizado 2019 571

previsto 2020 569

previsto 2021 582

     previsto 2022 22 55966

referencial comparativo para esse índice 
na indústria, em relação a anos anteriores. 
Além disso, identificou-se que o evento do 
eSocial S2230-Afastamento temporário, é 
outro fator que compromete a dinâmica 
do Indicador. Esses afastamentos não 
se limitam apenas aos registros de 
acidentes e doenças, mas de qualquer 
motivo de afastamento temporários dos 
trabalhadores (inclusive gozo de férias, 
mandato eleitoral, serviço militar etc). 

Adicionalmente há o aspecto relativo à 
adequação das empresas para a tratativa 
dos atestados por motivo de saúde diante 
da Lei Geral de proteção de Dados pessoais 
(LGpD). Diferente dos dados pessoais 
simples, para tratar dados sensíveis de 
saúde é necessário que haja consentimento 
expresso do titular dos dados, neste caso, 
do trabalhador. Esses dados, ainda que 
coletados com consentimento, só podem 
ser utilizados com finalidade específica.

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2020

SESI|RS
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núMEro dE trABAlhAdorES nA PlAtAForMA dE SAúdE E SEGurAnçA - SESi ViVA+

o resultado no SESI/RS no indicador 
superou largamente a meta estabelecida 
quando da elaboração do Plano Estratégico 
do Departamento nacional em razão  
da mudança de estratégia comercial do SESI 
viva+. A rampa proposta para o indicador  

foi planejada em um contexto onde  
a plataforma abarcava exclusivamente  
os programas contínuos. Esta estratégia 
foi modificada ao longo do tempo, 
passando a incluir os serviços avulsos da 
saúde, fazendo com que a realização seja 

superior, em especial, pelo grande volume 
de trabalhadores da indústria atendidos 
pela campanha de vacinação contra a Gripe. 
Com base neste cenário, a revisão das metas 
para os próximos anos será avaliada junto 
ao Departamento nacional. 

número de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança - SESI Viva+

Realizado 2020 211.202

previsto 2020 28.794

previsto 2021 43.191

previsto 2022 60.467

GESTÃO, 
ESTRATéGIA E 
DESEMpENhO
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pERSpEctIvA HABILItADoRES:

no ano de 2020, foram realizadas diversas 
ações com foco em educação e treinamento 
para o desenvolvimento dos empregados.

A área de gestão de pessoas realizou, 
juntamente com os gestores, o levantamento 
das necessidades de desenvolvimento das 
equipes, bem como, o envio de cursos 

voltados para gestão e liderança nesse novo 
cenário de pandemia. 

com isso, a utilização da Unindústria pelos 
empregados do SESI/RS, foi amplamente 
estimulada pela entidade, havendo 
significativa adesão dos empregados, no 
período.

como resultado, tivemos não só a ampliação 
de novos saberes e aprendizagens em 
diferentes áreas do conhecimento, como 
também a superação da meta prevista 
em 49%, atingindo-se uma carga horária 
individual de capacitação de 29,7h diante 
de uma meta de 20h/homem.

Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa do SESI

Realizado 2020 29,7

previsto 2020 20

previsto 2021 25

previsto 2022 30

MéDIA DE HoRAS DE cApAcItAÇÃo poR coLABoRADoR concLUÍDAS nAS 
AÇõES DE EDUcAÇÃo coRpoRAtIvA Do SESI coM A InDÚStRIA

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2020

SESI|RS
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nÚMERo DE EMpRESAS InDUStRIAIS AtEnDIDAS 

co n f o r m e  c i t a d o  a n te r i o r m e n te , 
este é um dos principais indicadores  
do SESi/rS e mensura qual a cobertura 
de indústrias alcançadas com os serviços 
de saúde e educação. para isso, além  
do desenvolvimento e constante revisão 
dos requisitos técnicos para manutenção  
da qualidade dos ser viços,  foram 
desenvolvidas campanhas de comunicação 
direcionadas à Indústria e estratégias  

de relacionamento para apresentação  
do portfólio de serviços. Esses movimentos 
também serviram para compreender  
as necessidades das empresas a fim  
de que o SESI/RS possa cumprir seu propósito 
de contribuir para a competitividade  
da indústria gaúcha. 

Alcançar a meta de indústrias atendidas  
foi um desafio em 2020 e isso se deu  

em função de uma retração do mercado 
e a suspensão dos serviços presenciais 
em grande parte do ano, o que impactou 
diretamente os serviços de saúde  
e educação disponibilizados nas nossas 
unidades operacionais. E com esse contexto, 
mesmo não atingindo o número almejado, 
consideramos o resultado satisfatório. 

número de empresas industriais atendidas

Realizado 2020 8.494

previsto 2020 9.250

GESTÃO, 
ESTRATéGIA E 
DESEMpENhO
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pERcEntUAL DE ADERêncIA àS MEtAS RELAtIvAS AoS InDIcADoRES Do pRoGRAMA DE EfIcIêncIA DE GEStÃo

ÍnDIcE DE ADERêncIA DA ofERtA DE GRAtUIDADE REGIMEntAL àS EStRAtéGIAS

ÍnDIcE DE IMpLAntAÇÃo DoS pRoGRAMAS DE tRAnSpARêncIA E DE coMpLIAncE coM ADERêncIA 
àS MELHoRES pRÁtIcAS

pERSpEctIvA GEStÃo:

o indicador possui meta prevista a partir de 2021

o SESI/RS não tem meta consensuada com  
o Departamento nacional para este 
indicador, tendo em vista que os serviços 
considerados pelo Dn para este cálculo são:

Ensino fundamental – nível de ensino não 
ofertado pelo SESi/rS;

A resolução do SESI/cn nº 0082/2020 
prorrogou o prazo para implantação  
de programas de compliance, de que 
trata o art. 1° da Resolução SESI/cn 
nº 0049/2019, no âmbito dos órgãos nacional 

Ensino Médio Itinerários II, III e V  
– conforme relatado no indicador de “número 
de matrículas no novo Ensino Médio nos 
itinerários ii, iii e V”, as matrículas dos alunos 
do SESI/RS são realizadas no “Ensino Médio 
regular” em função da metodologia de 

e regionais do SESI por um ano, a partir  
de 09/07/2020, em decorrência do impacto 
da pandemia do coronavírus. paralelamente, 
os novos normativos, divulgados no ano 
de 2020, impactaram na necessidade  

ensino utilizada por este regional;

EJA – Profissionalizante – nível de ensino 
que iniciou sua operação em apenas 1 polo 
de EJA em 2020 e contou com 375 matrículas 
no período.

de revisão do plano de ação para 
implantação da transparência, o que impediu  
o monitoramento.

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2020
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4.9 iNdicadores de desemPeNho

A gestão do desempenho do SESI/RS 
utiliza indicadores perenes e com foco na 
eficácia, eficiência e efetividade da entidade.  
Em setembro de 2020, com o advento  
da Resolução nº 93/2020 do Conselho Nacional 
do SESI, foi instituído o Programa de Eficiência 

da Gestão, que estabelece um conjunto  
de indicadores para o acompanhamento  
do desempenho dos seus regionais nos anos 
de 2021, 2022 e 2023.

Com o intuito de iniciar a construção  

do histórico de publicação desses indicadores 
como ponto de partida para a prestação 
de contas e apuração do desempenho  
nos próximos anos, apresentamos a seguir, 
os resultados alcançados em 202010 :
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10 os indicadores:  “Índice de Absenteísmo” e “aderência à demanda da indústria” serão apurados a partir de 2021.  
11 2020 foi o primeiro ano de implantação da EJA Profissionalizante, portanto, não houve conclusão dos alunos. 
12 Resultado referente a prova de 2019.

Categoria Indicador Resultados

Eficiência

custo hora-aluno do ensino médio R$  10,89

Custo hora-aluno da EJA profissionalizante R$  6,88

Percentual de recursos destinados às atividades-fim 88,6%

Impacto da folha de pessoal no orçamento 55,6%

Eficácia

% de conclusão do ensino médio 96,4%

% de conclusão da EJA profissionalizante11 -

número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança 211.202

Efetividade Resultado do EnEM12 571

GESTÃO, 
ESTRATéGIA E 
DESEMpENhO



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 2020, este Regional aplicou 43,47% dos recursos dessa receita 
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4.10 Gratuidade

líquida de contribuição compulsória, em Educação e 31,21% em vagas 
para a gratuidade regulamentar, resultando na realização de 30.558 
matrículas gratuitas, das quais 15.023 foram gratuitas regulamentares. 
Estas matrículas resultaram em 5.797.478 horas-aluno, sendo 5.494.937 
horas-aluno em ações de gratuidade regulamentar. A maior proporção 
de horas-aluno em gratuidade regulamentar se comparado com  
as matrículas, se dá pelo fato de que a gratuidade regulamentar 
está centrada em atividades com maior carga-horária, por exemplo,  
no Ensino Médio Regular e EJA.

Aplicação da receita líquida de contribuição compulsória em educação básica e continuada

dezembro 2020

receita bruta de contribuição compulsória (rBCC)  210.313.673,93 

receita líquida de contribuição compulsória (rlCC)¹  175.086.133,55 

compromisso de aplicação da RLcc em Educação Básica e continuada  58.356.208.31 

Meta de segurança de aplicação da receita líquida de contribuição compulsória em educação básica  
continuada + déficit (quando houver)

33,33%

receita líquida de contribuição compulsória destinada à educação básica e continuada  76.106.406,69 

% da receita líquida de contribuição compulsória destinada à educação básica e continuada 43,47%

RELATÓRIO 
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Aplicação da receita líquida de contribuição compulsória em gratuidade regulamentar

dezembro 2020

compromisso de Aplicação da RLcc em Gratuidade  36.803.105,27 

déficit acumulado de exercícios anteriores²  -   

Compromisso de Aplicação da rlCC em Gratuidade + déficit acumulado (quando houver)  36.803.105,27 

receita líquida de contribuição compulsória aplicada em gratuidade regulamentar  54.645.926,42 

% da receita líquida de contribuição compulsória aplicada em gratuidade regulamentar 31,21%

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 
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33,33%

43,47%
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ApLIcAÇÃo DA REcEItA LÍQUIDA DE contRIBUIÇÃo coMpULSóRIA EM GRAtUIDADE REGULAMEntAR

Realizado
Meta de Segurança

21,02%

31,21%

717171

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. 
Nos quadros abaixo, são apresentados os resultados alcançados  
por este regional, no exercício de 2020, em relação ao cumprimento 
da meta de gratuidade regulamentar.
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Gasto médio hora-aluno
Custo médio  
hora-alunoprograma/modalidade

Despesa total de 
negócio

Despesa total de 
gestão, apoio e des. 

Institucional

total de hora-aluno 
realizado

Gasto médio hora-alu-
no

Educação infantil  6.794.003,71   818.927,17  415.638 18,32 17,31

Educação Infantil - 
creche         

 2.069.806,03    222.424,01 112.889 20,31 19,29

Educação Infantil - 
pré-Escola        

4.724.197,69    596.503,16  302.749 17,57 16,57

Ensino médio  18.805.385,31   3.742.937,20  1.899.689 11,87 10,89

Educação de jovens  
e adultos - EaD

26.099.352,89   7.946.774,35  4.033.303 8,44 7,49

EJA - Ensino funda-
mental anos finais

5.484.105,35   1.835.050,75   931.361 7,86 6,95

EJA - Ensino Médio   19.548.917,96     5.786.133,27     2.936.692 8,63 7,69

EJA Profissionalizante 1.066.329,58    325.590,33      165.250 8,42 6,88

Educação continuada    13.822.198,96  1.386.721,24       703.816 21,61 20,51
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4.10.1 EvoLUÇÃo DE cUMpRIMEnto DA GRAtUIDADE

rESultAdoS dA GrAtuidAdE rEGulAMEntAr SESi/rS 2017-2020

Desde quando foi incorporado em seu regulamento, em 2008, o SESI/RS vem superando a meta de investimentos em educação e gratuidade 
regulamentar. Nos últimos anos o portfólio de vagas ofertadas foi sendo adequado, de forma a ofertar ações mais qualificadas, como cursos 
de qualificação de maior carga horária e oferta de vagas com gratuidade para alunos no Ensino Médio Regular. Tais ações visam dar aos 
candidatos acesso gratuito a cursos que realmente gerem valor. 

2017 2018 2019 2020

44,34%

30,88%

44,40%

30,71%

48,75%

28,49%

43,47%

31,21%

Receita Líquida da Contribuição Compulsória aplicada em Gratuidade Regulamentar 
Receita Líquida da Contribuição Compulsória aplicada em Educação Básica e Continuada 

737373
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5. INfORMAçõES ORçAMENTÁRIAS, 
fINANcEIRAS E cONTÁbEIS 
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5.1 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 
é iniciada com a escolha das iniciativas que 
serão praticadas ao longo do exercício, 
cuja ação conta com a participação de toda  
a diretoria e do corpo gerencial.

O plano de ação e orçamento, relativo  
ao último movimento de revisão do exercício 
de 2020, foi elaborado em conformidade com 
o manual de procedimentos orçamentários  
e de produção do SESI, aprovado pela 
resolução n º 040/2017 do Conselho Nacional 
do SESI, com o plano de contas e o manual de 
padronização contábil do sistema indústria, 

aprovado pelo ato resolutório 12/2009  
e com o plano de centros de responsabilidade 
2020, aprovado pela resolução 072/2019.

Após a elaboração, foram submetidos  
à aprovação do Conselho Regional, por meio 
das resoluções 0976/2019 (inicial), 0987/2020 
(retificação) e 0994/2021 (transposição).

Após a execução de receitas, despesas  
e investimentos, o SESI/RS apresentou um 
resultado orçamentário positivo, cuja monta 
representou 6,89% do total arrecadado  
no período. Quando considerado o resultado 
geral, que inclui receitas e despesas 
extra-orçamentárias, o resultado líquido 
incorporado ao patrimônio social foi  
de R$ 26.587.490,29, 9,81% inferior ao ano 
anterior, mas representando 10,07% do total 
arrecadado
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REcEItAS
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Comparando a realização das receitas nos 
últimos três anos, constatamos que houve 
um acréscimo de 5,70% de 2018 para 2019 
e uma queda de 15,30% de 2019 para 
2020. Enquanto o crescimento no primeiro 
período foi impulsionado pelas receitas de 
contribuições e serviços prestados, a queda 
das mesmas rubricas provocou a redução 
no segundo período de comparação, tendo 
como principais causas a MP 932 que reduziu 
pela metade a alíquota de contribuição das 
indústrias por um período de três meses (abril 
a junho), a suspensão da prestação de serviços 
presenciais durante o período da pandemia e 
a queda da taxa SELIC que impactou na receita 
financeira. Nesta comparação, verificou-se 
que a única rubrica com comportamento 
diferente foi a que registra o recebimento 
de recursos por força de convênios e de 
apoios financeiros, dado que para fazer frente 
ao impacto da queda de receitas o SESI/RS 
recebeu recursos do SESI/DN, recursos estes 
122% mais altos quando comparados a 2019.
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DESpESAS

O histórico dos últimos três anos mostra 
que as despesas mais representativas se 
referem a gastos com folha de pagamento 
e serviços de terceiros, os quais somados 
representaram  67%, 70% e 74% do total 
de 2018, 2019 e 2020, respectivamente. 
Constatamos que praticamente todas as 
rubricas, exceto outras despesas, tiveram 
um crescimento de 2018 para 2019, o que 
representou um acréscimo de 14,01% de 
um ano para o outro. Em 2020, todas elas, 
sem exceção, registraram uma redução, que 
em conjunto, representou 18,69% a menos 
em 2020, quando comparado com 2019. 
Esta redução se deu por conta da revisão 
de estrutura e serviços realizadas no escopo 
do Plano de Contingência, apresentado 
no capítulo 4.6.4, elaborado para fazer 
frente à queda nas receitas causadas pela 
pandemia de Covid-19. Adicionalmente, 
foi feita a adesão à Medida Provisória 936, 
que possibilitou a redução e suspensão 
de contratos de trabalho, em especial, no 
período em que as unidades operacionais 

2020
2019
2018

Pessoal Encargos
Sociais

Materiais Ocupações
e Utilidades

Serviços 
de Terceiros

Contrib. e Transf.
Regimentais 

e Regul.

Investimentos Outras
Despesas

12
6.

57
1,

75

15
.0

94
,0

9

10
.6

26
,9

6

51
.9

01
,9

6

16
.5

84
,5

2

18
.5

80
,4

7

25
.8

18
,5

6

15
3.

33
9,

78

17
.3

17
,9

5

12
.4

17
,6

8

58
.1

13
,2

3

18
.6

16
,9

7

27
.4

18
,9

3

15
.0

97
,8

1

13
3.

75
0,

93

15
.5

02
,4

6

5.
62

0,
80

47
.9

64
,7

2

16
.2

42
,3

0

18
.2

34
,6

4

8.
49

7,
91

160.000

80.000

60.000

40.000

140.000

120.000

100.000

20.000

0

permaneceram fechadas. Cabe informar 
também que os produtos mais afetados 
pelas reduções de gastos foram aqueles com 
atendimento presencial, como a Educação 

infantil, Educação de jovens e adultos, Ensino 
Médio e programas de saúde e segurança 
no trabalho, que muito rapidamente foram 
adequados para atendimento virtual.
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EXEcUÇÃo oRÇAMEntÁRIA

No exercício 2020, o SESI/RS arrecadou 
90,05% das receitas previstas, valor impactado 
principalmente pelo não atingimento das 
receitas de contribuição compulsória (89,16%) 
e das de Serviços (78,08%), decorrentes 
da retração da economia e da suspensão 
de atividades por causa da pandemia de 
Covid-19. As despesas também tiveram 
comportamento semelhante, atingindo 
apenas 83,85% do orçamento previsto em seu 
último movimento de revisão, a retificação. 
Esse desempenho se deu em grande parte 
pelos movimentos de redução e suspensão 
dos contratos de trabalho (MP 936), e pelos 
movimentos de contenção causados pela 
suspensão de parte das atividades, motivados 
pela necessidade de adequação aos protocolos 
de distanciamento social que se fez necessária 
no período. Do total de despesas do exercício 
de 2020, o SESI/RS destinou 54,41% para 
o pagamento de salários e encargos 
sociais; 19,51% 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; 7,42% foi destinado a 
investimentos; 6,61% para transferências 

regulamentares e 6,31% para materiais de 
consumo, dentre os quais as vacinas da gripe 
que, sozinhas, consumiram 51,81% dos gastos 
com materiais e 3,27% da execução total.

Pessoal Encargos Sociais

Materiais

Ocupações e Utilidades

Serviços de Terceiros

Contrib. e Transf. Regimentais
e Regul.
Investimentos

Outras Despesas

54,41%

6,31%

2,29%

19,51%

6,61%

7,42%
3,46%
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5.2 ALOCAçãO ORçAMEnTÁRIA – fInALIdAdE dOS RECURSOS
A maior parte dos recursos do departamento regional do SESI do Rio Grande do Sul foi destinada à sua linha de negócios, que ficou  
com 75,86% dos recursos. Já as transferências regulamentares e a administração corporativa ficaram com 10,81%. Apoio ficou com 10,49% 
e gestão, com 2,84%.

Gestão

Desenvolvimento 
Institucional

Negócio

Apoio

186.481,58
76%

25.777,33
10%

6.980,35
3%

26.574,71
11%

230.077,22
76%

28.589,64
10%

9.623,10
3%

34.032,38
11%

linhA dE AtuAção 2020 (r$ Mil) linhA dE AtuAção 2019 (r$ Mil)
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LInHA DE AtUAÇÃo
GEStÃo:contempla as ações dos órgãos 
consultivos, deliberativos e de assessoria  
à gestão, como: jurídico, auditoria, 
comunicação e planejamento e orçamento.

 
DESEnvoLvIMEnto InStItUcIonAL: 
contempla as transferências regulamentares 
e as despesas relativas às atividades  
da administração institucional.

 

nEGócIo: contempla as linhas de atuação 
finalísticas da entidade, como: educação 
básica e continuada, saúde e segurança, 
cultura e cooperação social.

 
SUpoRtE Ao nEGócIo: serviços de apoio 
às atividades finalísticas, como: programas 
relacionados a estudos, pesquisas e avaliações 
da entidade e da indústria; relacionamento 
com o mercado e cooperação técnica nacional 
e internacional.

ApoIo:  serviços de apoio para manutenção  
da entidade, como: administrativo, financeiro, 
pessoal e tecnologia da informação.

Dentre as principais linhas de negócio, o SESI/RS 
concentrou seu foco nos programas de Educação 
 e de Saúde e Segurança na Indústria, que juntos 
consumiram 70% em 2020 e 71%, em 2019, de 
todos os recursos destinados ao negócio. As ações 
que dão suporte aos negócios dentro das unidades 
como gestão, manutenção, estrutura e marketing 
consumiram 23% em 2020 e 19% em 2019, como 
segue:

linhA dE nEGóCio 2020 (r$ Mil) linhA dE nEGóCio 2019 (r$ Mil)

Tecnologia 
e Inovação
Educação

Saúde e Segurança 
na Indústria

Cultura

Suporte ao Negócio

Cooperação Social

1.977,50
1%

53.222,12
29%

77.219,15
41%

10.829,46
6%

289,97
0%

42.943,37
23%

3.609,91
2%

79.234,32
34%

84.518,05
37%

16.962,03
7%

2.397,65
1%

43.355,27
19%
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5.3 TRAnSfERênCIAS, COnVênIOS E COnGênERES

tRAnSfERêncIAS à fEDERAÇÃo E Ao IEL.

número Instrumento objeto Convenente CnPJ/ CPf
Valor da  

Contrapartida
data  

da firmatura
Situação

Valor  
Total (R$)

1 57.375/1965

Manutenção  
da Adm. Superior 

conforme 
regulamento

fIERGS
92.953.983/ 

0001-07
0,00 02/12/1965 Ativo 14.746.777,21

2 02/2009

Manter  
a execução 

de ações 
complementares 
ao seu objetivo

IEL
92.998.947/ 

0001-51
0,00 31/03/2009 Ativo 1.495.526,61

total 16.242.303,82
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oUtRoS convênIoS E conGênERES

número objeto Convenente CnPJ/ CPf
Valor da  

Contrapartida
data  

da firmatura
Situação

Valor  
Total (R$)

13486-0

no âmbito da necessidade de modernidade 
administrativa dos modelos de gestão, bem 
como, a racionalização dos procedimentos 
na busca de objetivos comuns, objetivando 
a formalização de cooperação para facilitar 

o exercício de gestão, a partir de modelo 
organizacional compartilhado, de apoio  

às atividades fim, visando à racionalização  
de custos, à otimização de recursos humanos 
e ao gerenciamento eficiente das atividades 

compartilhadas. 

fIERGS 92.953.983/0001-07 R$  7.555.001,66 31/12/2010 Ativo 2.546.705,96

total R$  7.555.001,66 2.546.705,96 

5.4 demoNstraçÕes coNtÁbeis

82

As demonstrações contábeis foram 
elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as normas 

emanadas do Departamento Nacional - DN, 
o Tribunal de Contas da União e a Secretaria 
Federal de Controle Interno, e Resolução 

CFC 2018/NBCTSP11, que aprovou a NBC 
TSP 11. São elas:

BALAnÇo pAtRIMonIAL: destina-se a demonstrar as contas que compõem o Ativo Financeiro (Circulante), o Ativo Não Circulante 
e as do Passivo Financeiro (Circulante) e do Saldo Patrimonial (Patrimônio Social), além de grupos intermediários de contas pendentes  
e transitórias;

INfORMAçõES 
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BALAnÇo oRÇAMEntÁRIo: evidencia o confronto entre os valores previstos e realizados dos elementos de receitas e despesas, 
suas variações e o resultado apurado;

BALAnÇo fInAncEIRo: para demonstrar as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza 
extra-orçamentária, conjugados com os saldos disponíveis que se transferem de um para outro exercício;

DEMonStRAÇÃo DAS vARIAÇõES pAtRIMonIAIS: evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes  
ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício;

DEMonStRAÇÃo DoS fLUXoS DE cAIXA: evidencia a geração de caixa ocorrida no período e as variações dos elementos  
de ativos e passivos;

DEMonStRAÇÃo DAS MUtAÇõES Do pAtRIMônIo LÍQUIDo: evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio 
líquido durante o exercício social.

notAS EXpLIcAtIvAS: Informações relevantes complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não 
constantes nas 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
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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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Identificação dos administradores

Cargo nome Período de gestão

Administradores da Entidade

Diretor Regional Gilberto Porcello Petry 01/01/2020 a 31/12/2020

Membros do Conselho Regional  - departamento Regional do Estado do Rio Grande do Sul

Cargo nome Período de gestão

presidente do conselho Regional do SESI Gilberto Porcello Petry 01/01/2020 a 31/12/2020

Membro titular – delegado da atividade industrial flávio Haas 01/01/2020 a 31/12/2020

Membro titular – delegado da atividade industrial Gilberto ribeiro 01/01/2020 a 31/12/2020

Membro titular – delegado da atividade industrial Arildo Bennech oliveira 01/01/2020 a 31/12/2020

Membro titular – delegado da atividade industrial Volker lübke 01/01/2020 a 31/12/2020

Membro titular – delegado da categoria econômica da pesca torquato ribeiro Pontes netto 01/01/2020 a 31/12/2020

Membro titular – representante do Governo do Estado/rS Ivânio Bernardon 01/01/2020 a 31/12/2020

Membro titular – representante do Ministério do trabalho Getúlio de figueiredo Silva Júnior 01/01/2020 a 31/12/2020

Membro titular – representante dos trabalhadores da indústria nelson Menegotto 01/01/2020 a 31/12/2020

Membro Suplente – delegado da atividade industrial Maristela cusin Longhi 01/01/2020 a 31/12/2020

Membro Suplente – delegado da atividade industrial vittório Antônio da Silva Ardizzone 01/01/2020 a 31/12/2020

Membro Suplente – delegado da atividade industrial carlos pretto Martini 01/01/2020 a 31/12/2020

Membro Suplente – delegado da atividade industrial newton Mário Battastini 01/01/2020 a 31/12/2020

Membro Suplente – representante do Governo do Estado/rS frederico Martin Gunnar Dürr 01/01/2020 a 31/12/2020

Membro Suplente – trabalhadores da indústria Rogério Borges Siqueira 01/01/2020 a 31/12/2020

Superintendência Regional

Cargo nome Período de gestão

Superintendente Regional Juliano André Colombo
01/01/2020 a 04/10/2020

11/10/2020 a 20/12/2020

Superintendente regional Substituto Gustavo Hoppen
05/10/2020 a 10/10/2020

21/12/2020 a 31/12/2020

ANEXOS
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Localização do Imóvel Utilidade
Exercício 2018 Exercício 2019 Exercício 2020

Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$)

cAt 16 - BAGé - EnDEREÇo: Av. ESpAnHA, 
n°287 - BAIRRo: cEntRo - cIDADE: BAGé

cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  3.163.721,26  3.331.080,86  3.260.631,62 

cAt 14 - BEnto GonÇALvES - EnDEREÇo: Av. 
pRESIDEntE coStA E SILvA, n°130 - BAIRRo: 

pLAnALto - cIDADE: BEnto GonÇALvES 
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  10.717.098,59 10.292.669,23   10.147.829,09 

cAt 14 - BEnto GonÇALvES - EnDEREÇo: 
RUA SEtE DE SEtEMBRo, S/n - BAIRRo: 

fEnAvInHo - cIDADE: BEnto GonÇALvES
cE- cEntRo ESpoRtIvo  5.439.883,56  5.331.686,40  5.223.489,24 

cAt 30 - cAcHoEIRInHA - EnDEREÇo:  
RUA vEREADoR JoSé StUARt DA SILvA, 
n°1015 - BAIRRo: DIStRIto InDUStRIAL  

- cIDADE: cAcHoEIRInHA 

cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  9.603.379,26  9.473.915,54  9.373.206,76 

cAt 28 - cAMpo BoM - EnDEREÇo:  
Av. pRESIDEntE vARGAS, n° 937 - BAIRRo: 

poRto BLoS - cIDADE: cAMpo BoM
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL 5.681.175,00 5.611.473,00 5.622.732,62 

cAt 28 - cAMpo BoM - EnDEREÇo:  
RUA ALBERto RUBEnIcH, n°11  

cIDADE: DoIS IRMÃoS
cEDIDo Ao MUnIcIpIo DE DoIS IRMÃoS  3.622.055,17  3.535.242,13  3.448.429,49 

cAt 42 - cAnELA - EnDEREÇo:  
RUA fRAncISco BERtoLUcI, n°504 - BAIRRo: 

LEoDoRo DE AZEvEDo - cIDADE: cAnELA
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  5.701.590,14  5.584.927,46  5.468.264,78 

cAt 12 - cAnoAS - EnDEREÇo: RUA AURoRA, 
n°1220, BAIRRo: vILA RoSA - cIDADE: 

cAnoAS
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES  6.601.072,89  6.471.404,85  6.341.736,81 

cAt 08 - cAXIAS Do SUL - EnDEREÇo:  
RUA pInHEIRo MAcHADo, n°3251 - BAIRRo 
SÃo pELEGRIno - cIDADE: cAXIAS Do SUL

cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  4.552.598,39  4.665.026,23  4.647.917,65 

relação do PatrimôNio imobilizado

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2020
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cAt 08 - cAXIAS Do SUL - EnDEREÇo:  
RUA cIRo DE LAvRA pInto, n° 818 - BAIRRo: 

IntERLAGoS - cIDADE: cAXIAS Do SUL 
cE - cEntRo ESpoRtIvo  10.850.442,13  13.463.965,18  15.007.025,21 

cAt 17 - cHARQUEADAS - EnDEREÇo:  
Av. cRUZ DE MALtA, n°1610 - BAIRRo: 

cEntRo - cIDADE: cHARQUEADAS

cEDIDo Ao MUnIcIpIo DE 
cHARQUEADAS

 1.141.486,10  1.119.224,18  1.096.962,26 

DEpARtAMEnto REGIonAL - EnDEREÇo:  
Av. RIo SÃo GonÇALo, n° 328 - BAIRRo: 

pASSo D'AREIA - poRto ALEGRE
IMóvEL DESocUpADo  100.830,56  100.412,60  99.994,64 

DEpARtAMEnto REGIonAL - EnDEREÇo:  
Av. JoÃo ELUStonDo fILHo, n°330 - 

BAIRRo: SARAnDI - cIDADE: poRto ALEGRE

EStAcIonAMEnto SEDE 
DEpARtAMEnto REGIonAL

 854.573,23  854.573,23  854.573,23 

DEpARtAMEnto REGIonAL - EnDEREÇo: 
Av. JoÃo ELUStonDo, n°580 - BAIRRo: 

SARAnDI - cIDADE: poRto ALEGRE

EStAcIonAMEnto SEDE 
DEpARtAMEnto REGIonAL

 719.028,44  717.953,12  716,877.80 

DEpARtAMEnto REGIonAL - EnDEREÇo: 
RUA cAMoAtI, n° 118 E 136 - BAIRRo: pASSo 

D'AREIA - cIDADE: poRto ALEGRE
IMóvEL DESocUpADo  338.196,32  331.201,04  324.205,76 

DEpARtAMEnto REGIonAL - EnDEREÇo: 
RUA GUARAcApÁ, n°59 - BAIRRo: pASSo 

D'AREIA - cIDADE: poRto ALEGRE 

coMoDAto - MItRA ARQUIDIocESE 
poRto ALEGRE

 488.542,44  486.956,40  485.370,36 

DEpARtAMEnto REGIonAL - EnDEREÇo: 
RUA JoÃo ELUStonDo fILHo, S/nº - 

BAIRRo: SARAnDI - cIDADE: poRto ALEGRE

EStAcIonAMEnto SEDE 
DEpARtAMEnto REGIonAL

 320.000,00  320.000,00  320.000,00 

DEpARtAMEnto REGIonAL - EnDEREÇo: 
Av. ASSIS BRASIL, 8787 - BLocoS 1, 2, 4 E 10 - 
BAIRRo: SARAnDI - cIDADE: poRto ALEGRE

SEDE DEpARtAMEnto REGIonAL  30.224.621,97  31.326.804,80  31.423.281,52 

cAt 19 - EREcHIM - EnDEREÇo: RUA cARLoS 
DEMoLInER, n°414 - BAIRRo: LInHo - 

cIDADE: EREcHIM
cE- cEntRo ESpoRtIvo  6.308.562,13  6.163.529,69  6.346.141,90 

cAt 19 - EREcHIM - EnDEREÇo:  RUA 24  
DE oUtUBRo, n°180 - BAIRRo: tRêS vEnDAS 

- cIDADE: EREcHIM 
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  7.060.339,72  6.914.645,08  6.872.031,22 

cAt 18 - EStEIo - EnDEREÇo:  
Av. pRESIDEntE vARGAS nº 1204 - BAIRRo: 

cEntRo - cIDADE: EStEIo
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  3.024.065,69  2.970.585,08  2.905.509,20 

ANEXOS



898989

Localização do Imóvel Utilidade
Exercício 2018 Exercício 2019 Exercício 2020

Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$)

cAt 98 - fARRopILHA - EnDEREÇo:  
RUA pApA JoÃo XXIII. S/nº - BAIRRo: 
IMIGRAntE - cIDADE: fARRoUpILHA

IMóvEL EM conStRUÇÃo  -    609.386,67  5.802.393,67 

cAt 32 - EStRELA - EnDEREÇo: RUA JULIo  
DE cAStILHoS. n° 1782 - BAIRRo: cRISto REI 

- cIDADE: EStRELA
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  7.022.479,17  7.097.172,41  7.123.007,49 

cAt 14 - BEnto GonÇALvES - EnDEREÇo: 
Av. pERIMEtRAL coM RUA AntonIo 

BoRtoLInI. n° 222 - cIDADE: GARIBALDI
cE - cEntRo ESpoRtIvo  2.186.441,02  2.155.687,42  2.124.693,82 

cAt 19 - EREcHIM - EnDEREÇo: RUA JÚLIo 
DE cAStILHoS. 830 - BAIRRo: n. SRA. DoS 
nAvEGAntES - cIDADE: GEtULIo vARGAS

cEDIDo MUnIcIpIo DE GEtULIo vARGAS  685.333,12  685.333,12  685.333,12 

cAt 47 - GRAvAtAÍ - EnDEREÇo:  
Av SEnADoR nEy BRIto. n°655 - BAIRRo: 

BoM SUcESSo - cIDADE: GRAvAtAÍ
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  11.227.910,80  11.126.270,77  11.047.640,22 

cAt 10 - GUAÍBA - EnDEREÇo: Av. DonA 
fRUtUoSA. n°495 - BAIRRo: coRonEL 

nASSUcA - cIDADE: GUAÍBA
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  3.438.867,65  3.674.389,09  3.572.957,77 

cAt 10 - GUAÍBA - EnDEREÇo: RUA cEL 
SERAfIM SILvA. n°123 - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: GUAÍBA
cEDIDo Ao MUnIcIpIo DE GUAIBA  343.735,67  335.120,99  326.506,31 

cAt 13 - GUApoRé - EnDEREÇo: Av. ALBERto 
pASQUALInI. n°710 - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: GUApoRé
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  2.171.346,47  2.469.815,25  2.359.457,25 

cAt 13 - GUApoRé - EnDEREÇo: RUA pADRE 
ALDo BoRtoncELLo. n° 75 - BAIRRo:  
SÃo cRIStovÃo - cIDADE: GUApoRé

cEDIDo Ao MUnIcIpIo DE GUApoRé  570.775,35  557.937,51  545.099,67 

cAt 90 - IGREJInHA - EnDEREÇo: RUA DonA 
LIDIA. n°512 - BAIRRo: fIGUEIRA - cIDADE: 

IGREJInHA
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  5.973.849,89  5.850.208,01  5.766.037,73 

cAt 21 - IJUÍ - EnDEREÇo: Av. poRto 
ALEGRE. n°319 - BAIRRo: LULU ILGEnfRItZ - 

cIDADE: IJUÍ
cAt-cEntRo DE AtIvIDADE  1.899.016,23  2.132.107,71  2.072.660,08 

cAt 06 - LAJEADo - EnDEREÇo: 
RUA AMAZonAS. n° 1815 - BAIRRo: 
UnIvERSItÁRIo - cIDADE LAJEADo 

cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  1.844.480,27  1.790.560,55  1.736.640,83 

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2020

SESI|RS



90

Localização do Imóvel Utilidade
Exercício 2018 Exercício 2019 Exercício 2020

Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$)

cAt 09 - pASSo fUnDo - EnDEREÇo:   
RUA noé vIEIRA, 110 - BAIRRo: 

LotEAMEnto fREI ADEMAR - cIDADE: 
MARAU

cE - cEntRo ESpoRtIvo  1.853.304,30  2.675.953,32  2.615.920,56 

cAt 22 - MontEnEGRo - EnDEREÇo:  
RUA cAMpoS nEtto, n°455 - BAIRRo: SEnAI 

- cIDADE: MontEnEGRo
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  14.902.781,33  14.609.771,85  14.719.204,99 

cAt 22 - MontEnEGRo - EnDEREÇo:  
RUA cApItÃo cRUZ, n°1761 - BAIRRo: 

cEntRo - cIDADE: MontEnEGRo
EM pRocESSo DE vEnDA/LEILÃo  335.918,99  329.312,15  322.705,31 

cAt 20 - SApIRAnGA - EnDEREÇo:  
RUA LonDRE, S/nº - BAIRRo: DAS RoSAS 

cIDADE: novA HARtZ
EScoLA EDUcAÇÃo InfAntIL  660.183,29  644.568,41  879.432,35 

cAt 05 - novo HAMBURGo - EnDEREÇo: 
RUA GUIA LopES, n° 3146 - BAIRRo: 

RonDônIA - cIDADE: novo HAMBURGo
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  6.779.696,90  6.907.784,51  6.729.828,23 

cAt 25 - pAnAMBÍ - EnDEREÇo: Av. KonRAD 
ADEnAUER, n°350 (LotES 1 A 12, QUADRA 
87) - BAIRRo: cEntRo - cIDADE: pAnAMBÍ

cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  5.072.694,52  5.207.435,17  6.519.820,19 

cAt 43 - pARoBé - EnDEREÇo: RUA DA pAZ, 
n°12 - BAIRRo: cEntRo - cIDADE: pARoBé

cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  2.585.936,74  2.570.111,34  2.723.003,44 

cAt 09 - pASSo fUnDo - EnDEREÇo: 
RUA cEL. cAMISÃo, n°283 - BAIRRo: vILA  

popULAR - cIDADE: pASSo fUnDo
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  5.976.468,36  5.856.942,72  5.751.398,28 

cAt 09 - pASSo fUnDo - EnDEREÇo:   
RUA MoRon, n°1401 -  BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: pASSo fUnDo

IMóvEL vEnDIDo EM LEILÃo EM 
SEtEMBRo/2020

 417.241,80  413.578,56 0,00

cAt 03 - pELotAS - EnDEREÇo: Av. BEnto 
GonÇALvES, n°4823 - BAIRRo: fRAGAtA - 

cIDADE: pELotAS
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  9.581.177,34  9.944.708,71  9.859.982,79 

cAt 03 - pELotAS - EnDEREÇo:  
RUA GEnERAL nEto, n°1151 - BAIRRo: 

cEntRo - cIDADE: pELotAS
DESocUpADo  149.090,70  144.855,30  140.619,90 

cAt 24 - poRtÃo - EnDEREÇo:  
RUA URUGUAIAnA, 448 - BAIRRo: JARDIM 

RIvA - cIDADE: poRtÃo
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  2.075.772,60  1.998.558,60  2.041.377,01 

ANEXOSANEXOS
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cAt 01 - poRto ALEGRE - EnDEREÇo:  
Av. BEnto GonÇALvES, n°4195 - BAIRRo 

cEntRo - cIDADE: poRto ALEGRE
IMóvEL DESocUpADo  320.657,83  315.131,47  309.605,11 

cAt 26 - RUBEM BERtA - EnDEREÇo:  
Av. pAULIno G. BARcELoS, n°307 -  BAIRRo: 

RUBEM BERtA - cIDADE: poRto ALEGRE
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  9.177.434,14  9.024.328,14  9.844.853,80 

cE- AncHIEtA - EnDEREÇo: RUA JAIME 
vIGnoLI, n°693 - BAIRRo: AncHIEtA - 

cIDADE: poRto ALEGRE
coMoDAto - SEnAI  1.255.850,08  1.230.772,48  1.205.694,88 

cAt 01 - poRto ALEGRE - EnDEREÇo:  
tRAv. fRAncISco LEonARDo tRUDA, 40 - 3. 
AnDAR - BAIRRo: cEntRo - cIDADE: poRto 

ALEGRE

cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  3.128.955,78  3.061.686,30  2.994.416,82 

cAt 01 - poRto ALEGRE  - EnDEREÇo:  
tRAv. fRAncISco LEonARDo tRUDA, 40 - 4. 
AnDAR - conJUnto 41 - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: poRto ALEGRE

cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  85.437,10  83.158,54  80.879,98 

cAt 01 - poRto ALEGRE - EnDEREÇo:  
tRAv. fRAncISco LEonARDo tRUDA, 40 - 4. 
AnDAR - conJUnto 42 - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: poRto ALEGRE

cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  44.100,00  42.840,00  41.580,00 

cAt 01 - poRto ALEGRE  - EnDEREÇo:  
tRAv. fRAncISco LEonARDo tRUDA, 40 - 4. 
AnDAR - conJUnto 43 - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: poRto ALEGRE

cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  44.100,00  42.840,00  41.580,00 

cAt 01 - poRto ALEGRE  - EnDEREÇo:  
tRAv. fRAncISco LEonARDo tRUDA, 40 - 4. 
AnDAR - conJUnto 45 - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: poRto ALEGRE

cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  44.100.00  42.840,00  41.580,00 

cAt 01 - poRto ALEGRE - EnDEREÇo:  
tRAv. fRAncISco LEonARDo tRUDA, 40 - 4. 
AnDAR - conJUnto 46 - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: poRto ALEGRE

cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  44.100,00  42.840,00  41.580,00 

cAt 01 - poRto ALEGRE - EnDEREÇo:  
tRAv. fRAncISco LEonARDo tRUDA, 40 - 4. 
AnDAR - conJUnto 47 - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: poRto ALEGRE

cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  193.397,30  188.458,46  183.519,62 

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2020
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cAt 01 - poRto ALEGRE - EnDEREÇo:  
 v tRAv. fRAncISco LEonARDo tRUDA, 

40 - 6. AnDAR - BAIRRo: cEntRo - cIDADE: 
poRto ALEGRE

cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  245.272,42  222.232,16  215.761,28 

cAt 01 - poRto ALEGRE - EnDEREÇo:  
tRAv. fRAncISco LEonARDo tRUDA, 40 - 7. 
AnDAR - BAIRRo: cEntRo - cIDADE: poRto 

ALEGRE

cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  573.726,26  557.845,82  541.965,38 

cAt 01 - poRto ALEGRE - EnDEREÇo:  
tRAv. fRAncISco LEonARDo tRUDA, 40 - 8. 
AnDAR - BAIRRo: cEntRo - cIDADE: poRto 

ALEGRE

cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  939.070,62  914.904,66  890.738,70 

cAt 01 - poRto ALEGRE - EnDEREÇo:  
tRAv. fRAncISco LEonARDo tRUDA, 40 -19. 
AnDAR - BAIRRo: cEntRo - cIDADE: poRto 

ALEGRE

cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  310.099,18  301.316,14  415.274,10 

DEpARtAMEnto REGIonAL - - EnDEREÇo: 
Av. MAUÁ, 1095 - LoJA n. 1 Do ED. foRMAc - 
BAIRRo: cEntRo - cIDADE: poRto ALEGRE

cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  224.506,59  218.269,59  212.032,59 

DEpARtAMEnto REGIonAL BoX 240 
- GARAGEM MAUÁ - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: poRto ALEGRE
GARAGEM  6.300,00  6.120,00  5.940,00 

DEpARtAMEnto REGIonAL BoX 401 
- GARAGEM MAUÁ - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: poRto ALEGRE
GARAGEM  6.300,00  6.120,00  5.940,00 

DEpARtAMEnto REGIonAL BoX 419 
- GARAGEM MAUÁ - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: poRto ALEGRE
GARAGEM  6.300,00  6.120,00  5.940,00 

DEpARtAMEnto REGIonAL BoX 420 
- GARAGEM MAUÁ - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: poRto ALEGRE
GARAGEM  6.300,00  6.120,00  5.940,00 

DEpARtAMEnto REGIonAL - BoX 519 
- GARAGEM MAUÁ - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: poRto ALEGRE
GARAGEM  6.300,00  6.120,00  5.940,00 
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DEpARtAMEnto REGIonAL - BoX 520 
- GARAGEM MAUÁ - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: poRto ALEGRE
GARAGEM  6.300,00  6.120,00  5.940,00 

DEpARtAMEnto REGIonAL - BoX 554 
- GARAGEM MAUÁ - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: poRto ALEGRE
GARAGEM  6.300,00  6.120,00  5.940,00 

DEpARtAMEnto REGIonAL - BoX 605 
- GARAGEM MAUÁ - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: poRto ALEGRE
GARAGEM  6.300,00  6.120,00  5.940,00 

DEpARtAMEnto REGIonAL - BoX 609 - 
GARAGEM MAUÁ - BAIRRo cEntRo - cIDADE: 

poRto ALEGRE
GARAGEM  6.300,00  6.120,00  5.940,00 

DEpARtAMEnto REGIonAL - BoX 612 
- GARAGEM MAUÁ - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: poRto ALEGRE
GARAGEM  6.300,00  6.120,00  5.940,00 

DEpARtAMEnto REGIonAL - BoX 646 
- GARAGEM MAUÁ - BAIRRo: cEntRo  - 

cIDADE: poRto ALEGRE
GARAGEM  6.300,00  6.120,00  5.940,00 

DEpARtAMEnto REGIonAL - BoX 701 
- GARAGEM MAUÁ - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: poRto ALEGRE
GARAGEM  6.300,00  6.120,00  5.940,00 

DEpARtAMEnto REGIonAL - BoX 702 
- GARAGEM MAUÁ - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: poRto ALEGRE
GARAGEM  6.300,00  6.120,00  5.940,00 

DEpARtAMEnto REGIonAL - BoX 705 
- GARAGEM MAUÁ - BAIRRo: cEntRo - 

cIDADE: poRto ALEGRE
GARAGEM  6.300.00  6.120,00  5.940,00 

cAt 02 - RIo GRAnDE - EnDEREÇo:  
Av. SEnADoR SALGADo fILHo, n° 125 - 

BAIRRo: cEntRo - cIDADE: RIo GRAnDE
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  2.395.072,10  2.387.431,61  2.331.647,08 

cAt 02 - RIo GRAnDE  - EnDEREÇo:  
Av. cIDADE DE pELotAS, n°147 - BAIRRo: 

cEntRo - cIDADE: RIo GRAnDE

coMoDAto - BAnco DE ALIMEntoS Do 
SIStEMA fIERGS

 182.690,77  181.591,81  180.492,85 

cAt 02 - RIo GRAnDE - EnDEREÇo: 
 RUA MAREcHAL fLoRIAno, n°193 - BAIRRo: 

cEntRo - cIDADE: RIo GRAnDE
DESocUpADo  347.165,66  338.605,34  330.045,02 

RELATÓRIO 
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cAt 02 - RIo GRAnDE - EnDEREÇo: RUA GEn nEto, 
n°71 - ZonA URBAnA - cIDADE: RIo GRAnDE

EM pRocESSo DE vEnDA/LEILÃo  33.600,00  32.640,00  31.680,00 

cAt 07 - SAntA cRUZ SUL - EnDEREÇo: RUA cARLoS 
tREIn fILHo, n° 316  - BAIRRo: cEntRo - cIDADE: 

SAntA cRUZ Do SUL 
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  3.678.847,07  3.720.919,19  3.678.086,54 

cAt 07 - SAntA cRUZ SUL- EnDEREÇo:  RUA 
GUILHERME HILDEBRAnD, S/n - BAIRRo: ARRoIo 

GRAnDE - cIDADE: SAntA cRUZ Do SUL 
cE- cEntRo ESpoRtIvo  4.902.396,13  4.778.905,89  4.668.510,93 

cAt 23 - SAntA MARIA - EnDEREÇo: Av. MAEStRo 
R. BARBoSA RIBAS, n°424 - BAIRRo: pAtRonAto - 

cIDADE: SAntA MARIA 
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  3.605.641,80  3.514.905,36  3.632.062,19 

cAt 11 - SAntA RoSA  - EnDEREÇo: RUA cRIStovÃo 
LEopoLDo MEInERtZ, n°334 - BAIRRo: vILA 

SULInA - cIDADE: SAntA RoSA 
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  8.931.423,09  8.754.226,96  9.003.994,65 

cAt 40 - SAnto ÂnGELo - EnDEREÇo: Av. 
vEnÂncIo AIRES, n°5397 - BAIRRo: InvERnADA DA 

cASA - cIDADE: SAnto ÂnGELo
cE - cEntRo ESpoRtIvo  2.884.142,72  2.856.936,90  2.786.476,62 

cAt 04 - SÃo LEopoLDo - EnDEREÇo: Av. 
tHEoDoMIRo poRto DA fonSEcA, n° 87- BAIRRo: 

cEntRo - cIDADE: SÃo LEopoLDo 
SESI SAÚDE  161.840,24  232.966,60  228.600,76 

cAt 04 - SÃo LEopoLDo - EnDEREÇo: RUA 
ALBERto ScHERER, n°743 - BAIRRo: RIo BRAnco 

cIDADE: SÃo LEopoLDo
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  9.285.841,17  15.395.935,42  15.575.944,79 

cAt 04 - SÃo LEopoLDo - EnDEREÇo: RUA 
EUGênIo SHARDonG, n° 232 - BAIRRo: RIo 

BRAnco - cIDADE: SÃo LEopoLDo
cEDIDo MUnIcIpIo DE SÃo LEopoLDo  179.929,44  175.931,40  171.933,36 

cAt 22 - MontEnEGRo - EnDEREÇo: RUA oLAvo 
fLoRES, S/nº - vILA RIcA - cIDADE: SÃo SEBAStIÃo 

Do cAI
cEntRo EDUcAcIonAL  411.425,21  401.715,89  397.473,58 

cAt 20 - SApIRAnGA - EnDEREÇo: Av. 20 DE 
SEtEMBRo, n° 6470 - BAIRRo: AMARAL RIBEIRo - 

cIDADE: SApIRAnGA
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  6.608.813,13  6.306.404,40  6.170.745,96 

cAt 29 - SApUcAIA Do SUL - EnDEREÇo: Av. SEn. 
LÚcIo BItEncoURt, n°1080 - BAIRRo: pIRAtInI - 

cIDADE: SApUcAIA Do SUL
cAt- cEntRo DE AtIvIDADES LocAL  11.815.204,38  11.821.204,87  11.661.821,45 
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Localização do Imóvel Utilidade
Exercício 2018 Exercício 2019 Exercício 2020

Valor (R$) Valor (R$) Valor (R$)

cAt 29 - SApUcAIA Do SUL - EnDEREÇo: 
RUA MontEIRo LoBAto, n°684 - BAIRRo: 

pRIMoR - cIDADE: SApUcAIA Do SUL

cEDIDo MUnIcIpIo DE SApUcAIA Do 
SUL

 1.420.999,44  1.388.399,40  1.355.799,36 

cAt 32 - EStRELA - EnDEREÇo: Av. 1 LEStE, 
QUADRA 042, LotE 01 - cIDADE: tEUtonIA

cE - cEntRo ESpoRtIvo  1.740.307,61  1.703.147,33  1.665.987,05 

cAt 90 - IGREJInHA - EnDEREÇo: RUA 
pARAIBA, n°1000 - cIDADE: tRêS coRoAS

cEDIDo Ao MUnIcIpIo DE tRES coRoAS  745.567,56  716.781,68  689.731,80 

cAt 47 - GRAvAtAÍ - EnDEREÇo: EStRADA 
LoMBA vERDE - cIDADE vIAMÃo

cEDIDo -MItRA/pActo  226.958,42  222.126,62  217.294,82 

R$ 280.544.638,74 R$ 291.759.972,08 R$ 297.374.483,24

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2020

SESI|RS



96

contRAtoS MAIS RELEvAntES 
Tabela 1: relação dos 10 contratos mais relevantes firmados no exercício a que se refere a prestação de contas

Legenda: 
(1) Situação: Apontar a situação do contrato, podendo ser Ativo-normal (A), Ativo-prorrogado (p) ou Encerrado (E) 
(2) natureza: Informar a natureza do contrato, podendo ser ordinária (o) ou Emergencial (E) 
(3) Elemento de despesa: Indicar o elemento de despesa a que se refere a contratação, de acordo com o orçamento da entidade

contrato / Ano objeto favorecido cnpJ/cpf Modalidade de Licitação Data da contratação Situação do contrato natureza do contrato Elemento de despes         valor do contrato observações

38172 / 2020
Aquisição de Energia Elétrica em 

Mercado Livre
MAtRIX comercializadora de Energia 

Elétrica
17.858.631/0001-49 pregão Eletrônico 11/30/20 (A) (o) Serviço de terceiros R$ 11.047.141,90 Viabiliza a geração de economia.

36859 / 2020
Serviço de outsourcing e de 

Impressão e cópias
tEcpRIntERS tecnologia de 

Impressão LtDA
00.809.489/0001-47 pregão Eletrônico 3/1/20 (A) (o) Serviço de terceiros R$ 6.549.029,20

compartilhado SESI 46% e SEnAI 41%, cIERGS 11% e IEL 2%.  
traz agilidade às operações e otimiza os recursos.

38390 / 2020
Reforma Renovação ppcI do prédio 

da Sede Administrativa
R2 Engenharia LtDA 11.043.210/0001-83 Concorrência 12/17/20 (A) (o) Investimento R$ 2.936.587,01 Busca adequar a edificação às normas de segurança.

37002 / 2020
Desenvolvimento de cursos da 

Modalidade à Distância
IEA - Instituto de Estudos Avançados 

LtDA
01.354.395/0001-93 inexigibilidade 2/12/20 (A) (o) Serviço de terceiros R$ 2.499.708,29 Ampliar a capacidade de cursos EAd, facilitando o acesso do público aos cursos.

37931 / 2020
Aquisição e Instalação de Licenças 

Microsoft
BRASoftWARE Informática LtDA 57.142.978/0001-05 pregão Eletrônico 10/16/20 (A) (o) Serviço de terceiros R$ 1.325.000,00

compartilhado SESI 51% e SEnAI 41%, IEL 1% e cIERGS 7%.  
Melhorar a capacidade tecnológica, e ampliar a segurança das informações.

36621 / 2020
Gerenciamento do cartão 

Abastecimento dos Veículos da Frota
tIcKEt Soluções HDfGt S/A 03.506.307/0001-57 pregão presencial 1/5/20 (A) (o) Serviço de terceiros R$ 1.188.000,00 Melhorar os controles e facilitar o acesso aos serviços.

37218 / 2020
prestação de Serviço pcMSo 

Empregados
SEGURA Medicina ocupacional LtDA 02.423.947/0001-30 pregão presencial 4/15/20 (A) (o) pessoal e Encargos Sociais R$ 939.696,19

compartilhado SESI 54,55% e SEnAI 45,45%. Realizar exames ocupacionais  
dos empregados, previstos na legislação trabalhista

38419 / 2020
Licenciamento dos Softwares IBM 

E HcL
tELEtEX computadores e Sistemas 

LtDA
79.345.583/0001-42 pregão Eletrônico 12/22/20 (A) (o) Serviço de terceiros R$ 729.999,93

compartilhado SESI 58,52%, e SEnAI 39,68%, IEL 0,8% e cIERGS 1%.  
Dispor de estrutura de suporte e manutenção dos sistemas informatizados.

36594 / 2020
prestação de Serviços de postagem 

e transportes de Documentos
Empresa Brasileira correios e 

telégrafos
34.028.316/0026-61 inexigibilidade 3/17/20 (A) (o) Serviço de terceiros R$ 579.234,00 distribuir documentos e materiais entre as unidades.

36885 / 2020
Desenvolvimento e Manutenção do 
Sistema Microsoft CrM dynamics

4RESULtS LtDA 07.591.060/0001-75 Concorrência 2/5/20 (A) (o) Serviço de terceiros R$ 470.250,00 Dispor de estrutura de suporte e manutenção dos sistemas informatizados.
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contrato / Ano objeto favorecido cnpJ/cpf Modalidade de Licitação Data da contratação Situação do contrato natureza do contrato Elemento de despes         valor do contrato observações

38172 / 2020
Aquisição de Energia Elétrica em 

Mercado Livre
MAtRIX comercializadora de Energia 

Elétrica
17.858.631/0001-49 pregão Eletrônico 11/30/20 (A) (o) Serviço de terceiros R$ 11.047.141,90 Viabiliza a geração de economia.

36859 / 2020
Serviço de outsourcing e de 

Impressão e cópias
tEcpRIntERS tecnologia de 

Impressão LtDA
00.809.489/0001-47 pregão Eletrônico 3/1/20 (A) (o) Serviço de terceiros R$ 6.549.029,20

compartilhado SESI 46% e SEnAI 41%, cIERGS 11% e IEL 2%.  
traz agilidade às operações e otimiza os recursos.

38390 / 2020
Reforma Renovação ppcI do prédio 

da Sede Administrativa
R2 Engenharia LtDA 11.043.210/0001-83 Concorrência 12/17/20 (A) (o) Investimento R$ 2.936.587,01 Busca adequar a edificação às normas de segurança.

37002 / 2020
Desenvolvimento de cursos da 

Modalidade à Distância
IEA - Instituto de Estudos Avançados 

LtDA
01.354.395/0001-93 inexigibilidade 2/12/20 (A) (o) Serviço de terceiros R$ 2.499.708,29 Ampliar a capacidade de cursos EAd, facilitando o acesso do público aos cursos.

37931 / 2020
Aquisição e Instalação de Licenças 

Microsoft
BRASoftWARE Informática LtDA 57.142.978/0001-05 pregão Eletrônico 10/16/20 (A) (o) Serviço de terceiros R$ 1.325.000,00

compartilhado SESI 51% e SEnAI 41%, IEL 1% e cIERGS 7%.  
Melhorar a capacidade tecnológica, e ampliar a segurança das informações.

36621 / 2020
Gerenciamento do cartão 

Abastecimento dos Veículos da Frota
tIcKEt Soluções HDfGt S/A 03.506.307/0001-57 pregão presencial 1/5/20 (A) (o) Serviço de terceiros R$ 1.188.000,00 Melhorar os controles e facilitar o acesso aos serviços.

37218 / 2020
prestação de Serviço pcMSo 

Empregados
SEGURA Medicina ocupacional LtDA 02.423.947/0001-30 pregão presencial 4/15/20 (A) (o) pessoal e Encargos Sociais R$ 939.696,19

compartilhado SESI 54,55% e SEnAI 45,45%. Realizar exames ocupacionais  
dos empregados, previstos na legislação trabalhista

38419 / 2020
Licenciamento dos Softwares IBM 

E HcL
tELEtEX computadores e Sistemas 

LtDA
79.345.583/0001-42 pregão Eletrônico 12/22/20 (A) (o) Serviço de terceiros R$ 729.999,93

compartilhado SESI 58,52%, e SEnAI 39,68%, IEL 0,8% e cIERGS 1%.  
Dispor de estrutura de suporte e manutenção dos sistemas informatizados.

36594 / 2020
prestação de Serviços de postagem 

e transportes de Documentos
Empresa Brasileira correios e 

telégrafos
34.028.316/0026-61 inexigibilidade 3/17/20 (A) (o) Serviço de terceiros R$ 579.234,00 distribuir documentos e materiais entre as unidades.

36885 / 2020
Desenvolvimento e Manutenção do 
Sistema Microsoft CrM dynamics

4RESULtS LtDA 07.591.060/0001-75 Concorrência 2/5/20 (A) (o) Serviço de terceiros R$ 470.250,00 Dispor de estrutura de suporte e manutenção dos sistemas informatizados.
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Tabela 2: relação dos 10 contratos com maiores valores pagos no exercício, apresentados em ordem decrescente de pagamento.

Legenda: 
(1) Situação: Apontar a situação do contrato, podendo ser Ativo-normal (A), Ativo-prorrogado (p) ou Encerrado (E) 
(2) natureza: Informar a natureza do contrato, podendo ser ordinária (o) ou Emergencial (E) 
(3) Elemento de despesa: Indicar o elemento de despesa a que se refere a contratação, de acordo com o orçamento da entidade

Contrato / Ano objeto favorecido CnPJ/CPf
Modalidade  
de Licitação

data da contratação
Situação  

do contrato
natureza do contrato Elemento de despes Valor do contrato Valor Pago no Exercício

27601 / 2018 plano de Saúde para os Empregados
UnIMED/RS federação das 

cooperativas Médicas do Rio Grande 
do Sul

87.158.507/0001-56 pregão 3/1/18 (p) (o) pessoal e Encargos Sociais R$ 12.836.596,60 R$ 10.431.750,27

25692 /2017
fornecimento de créditos para o cartão Alimentação e Refeição dos 

Empregados
Sodexo pass do Brasil Serviços e 

comércio LtDA
69.034.668/0001-56 pregão 9/6/17 (p) (o) pessoal e Encargos Sociais R$ 6.265.202,02 R$ 5.761.903,96

33650 /2019 Construção da Edificação do CAt Farroupilha
SALvER construtora e Incorporadora 

LtDA
00.521.113/0001-32 Concorrência 5/31/19 (p) (o) Investimento R$ 6.840.709,92 R$ 5.193.007,36

22732 /2016 Prestação dos Serviços de Publicidade e Propaganda
Agência Matriz Comunicação e 

Marketing LtDA
87.039.772/0001-15 Concorrência 1/29/16 (p) (o) Serviços de terceiros R$ 5.500.000,00 R$ 3.332.119,74

35857 / 2019
prestação de Serviços e Material do plano de Reforma predial das 

Unidades do SESI/RS das Regiões 2, 3 e Sede
Expressão Engenharia e construções 

LtDA
91.954.776/0001-04 Concorrência 12/31/19 (p) (o) Investimento R$ 918.000,00 R$ 748.061,15

27341 / 2018 Serviços de vigilância Armada para Unidades do SESI/RS vIGItEc Segurança LtDA 03.144.992/0001-19 pregão 1/25/18 (p) (o) Serviços de terceiros R$ 5.256.110,30 R$ 2.238.708,53

34123 / 2017
reforma e Adequações da Acessibilidade no Centro Esportivo de Caxias 

do Sul
nAcon Engenharia LtDA 03.001.096/0001-09 Concorrência 7/1/19 (E) (o) Investimento R$ 4.710.049,80 R$ 1.837.035,43

36398 /2019
prestação de Serviços e Material do plano de Reforma predial das 

Unidades do SESI/RS das Regiões 5, 6 e 7
JoMAX Serviços e projetos de 

Engenharia civil LtDA.
16.528.640/0001-09 pregão 12/2/19 (p) (o) Investimento R$ 1.710.891,10 R$ 1.697.381,51

26607 / 2017 Locação veículos Leves cS BRASIL frotas LtDA 27.595.780/0001-16 pregão 11/10/17 (p) (o) Serviços de terceiros R$ 1.724.512,06 R$ 1.613.462,88

30295 / 2018
Serviços de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Soluções 
Business Intelligence e Big Data e de Sustentação, na Modalidade de 

Fábrica de Software

GAvB Serviços em Informática LtDA 
ME

05.867.370/0001-44 Concorrência 10/8/18 (p) (o) Serviços de terceiros R$ 2.966.222,45 R$ 1.378.508,25
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Contrato / Ano objeto favorecido CnPJ/CPf
Modalidade  
de Licitação

data da contratação
Situação  

do contrato
natureza do contrato Elemento de despes Valor do contrato Valor Pago no Exercício

27601 / 2018 plano de Saúde para os Empregados
UnIMED/RS federação das 

cooperativas Médicas do Rio Grande 
do Sul

87.158.507/0001-56 pregão 3/1/18 (p) (o) pessoal e Encargos Sociais R$ 12.836.596,60 R$ 10.431.750,27

25692 /2017
fornecimento de créditos para o cartão Alimentação e Refeição dos 

Empregados
Sodexo pass do Brasil Serviços e 

comércio LtDA
69.034.668/0001-56 pregão 9/6/17 (p) (o) pessoal e Encargos Sociais R$ 6.265.202,02 R$ 5.761.903,96

33650 /2019 Construção da Edificação do CAt Farroupilha
SALvER construtora e Incorporadora 

LtDA
00.521.113/0001-32 Concorrência 5/31/19 (p) (o) Investimento R$ 6.840.709,92 R$ 5.193.007,36

22732 /2016 Prestação dos Serviços de Publicidade e Propaganda
Agência Matriz Comunicação e 

Marketing LtDA
87.039.772/0001-15 Concorrência 1/29/16 (p) (o) Serviços de terceiros R$ 5.500.000,00 R$ 3.332.119,74

35857 / 2019
prestação de Serviços e Material do plano de Reforma predial das 

Unidades do SESI/RS das Regiões 2, 3 e Sede
Expressão Engenharia e construções 

LtDA
91.954.776/0001-04 Concorrência 12/31/19 (p) (o) Investimento R$ 918.000,00 R$ 748.061,15

27341 / 2018 Serviços de vigilância Armada para Unidades do SESI/RS vIGItEc Segurança LtDA 03.144.992/0001-19 pregão 1/25/18 (p) (o) Serviços de terceiros R$ 5.256.110,30 R$ 2.238.708,53

34123 / 2017
reforma e Adequações da Acessibilidade no Centro Esportivo de Caxias 

do Sul
nAcon Engenharia LtDA 03.001.096/0001-09 Concorrência 7/1/19 (E) (o) Investimento R$ 4.710.049,80 R$ 1.837.035,43

36398 /2019
prestação de Serviços e Material do plano de Reforma predial das 

Unidades do SESI/RS das Regiões 5, 6 e 7
JoMAX Serviços e projetos de 

Engenharia civil LtDA.
16.528.640/0001-09 pregão 12/2/19 (p) (o) Investimento R$ 1.710.891,10 R$ 1.697.381,51

26607 / 2017 Locação veículos Leves cS BRASIL frotas LtDA 27.595.780/0001-16 pregão 11/10/17 (p) (o) Serviços de terceiros R$ 1.724.512,06 R$ 1.613.462,88

30295 / 2018
Serviços de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Soluções 
Business Intelligence e Big Data e de Sustentação, na Modalidade de 

Fábrica de Software

GAvB Serviços em Informática LtDA 
ME

05.867.370/0001-44 Concorrência 10/8/18 (p) (o) Serviços de terceiros R$ 2.966.222,45 R$ 1.378.508,25
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Edital de Licitação Modalidade descrição do Objeto
data da 

 Homologação
Razão Social  

da Empresa Vencedora
Valor Total

pE000282020DR pregão
Aquisição de kits de robótica Educacional  

para os Alunos do SESI/RS
3/12/20 novUS produtos Eletrônicos LtDA R$ 3.265.600,00

pE000762020DR pregão
Aquisição de testes de covID-19  
para trabalhadores das indústrias

7/6/20
AM MEDIcAL comércio de Medicamentos 

e produtos Hospitalares LtDA
R$ 1.186.500,00

cc000412019DR Concorrência
Desenvolvimento e Manutenção  
no Microsoft CrM dynamics 365

2/5/20 4RESULtS LtDA R$ 470.250,00

pE001312020DR pregão
Aquisição de Materiais de consumo  

para odontologia do SESI/RS
10/29/20 J.p. GoLLEM Indústria e comércio LtDA R$ 848.918,98

pE001312020DR pregão
Aquisição de Materiais de consumo  

para odontologia do SESI/RS
10/29/20

DEntAL MED SUL Artigos odontológicos 
LtDA

R$ 460.466,97

pE000182020DR pregão
Serviço de Aplicação da vacina contra Gripe 

(Gesto Vacinal) nos trabalhadores  
das Indústrias

3/16/20 DULL E DULL fontoura LtDA R$ 412.075,00

pE002662019DR pregão Aquisição de Unidade Móvel de Audiometria 2/14/20 MotoR tRAILER Do BRASIL LtDA R$ 274.000,00

pE001382020DR pregão
Aquisição de Álcool em Gel e Líquido para uso 

nas Unidades do SESI/RS
11/12/20

pRoQUILL produtos Químicos de Limpeza 
LtDA.

R$ 229.591,20

pE000182020DR pregão
Serviço de Aplicação da vacina contra Gripe 

(Gesto Vacinal) nos trabalhadores 
das Indústrias

3/16/20 pAnnI clínica de Serviços em Saúde LtDA R$ 184.500,00

pE000182020DR pregão
Serviço de Aplicação da vacina contra 

Gripe (Gesto Vacinal) nos trabalhadores das 
Indústrias

3/16/20 cARInE JARDIM oLIvEIRA R$ 175.100,00

pE002852019n10 pregão
Aquisição de Gêneros Alimentícios (perecíveis 

e não-perecíveis) para a Unidade  
de Montenegro

1/20/20 MInIMERcADo EMAUELLI LtDA R$ 165.668,20

pE000182020DR pregão
Serviço de Aplicação da vacina contra Gripe 

(Gesto Vacinal) nos trabalhadores  
das Indústrias

3/16/20 clínica de vacinação IMUnIZZI ME R$ 131.440,00

pE002802019n10 pregão
Aquisição de Gêneros Alimentícios (perecíveis 

e não-perecíveis) para a Unidade de São 
Sebastião do Caí

1/22/20 MInIMERcADo EMAUELLI LtDA R$ 127.107,72

pE002622019DR pregão
contratação de Serviço de Manutenção 

preventiva de Equipamentos de Musculação  
e linha cardio das Academias do SESI/RS

1/14/20
coStA Manutenção de Equipamentos 

LtDA
R$ 126.949,44

RELAÇÃo DAS LIcItAÇõES MAIS RELEvAntES 
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GRAtUIDADE

Aplicação da receita líquida de contribuição compulsória em educação básica e continuada

dezembro 2020

receita bruta de contribuição compulsória (rBCC)  210.313.673,93 

receita líquida de contribuição compulsória (rlCC)¹  175.086.133,55 

compromisso de aplicação da RLcc em Educação Básica e continuada  58.356.208,31 

Meta de segurança de aplicação da receita líquida de contribuição compulsória em educação básica  
continuada + déficit (quando houver)

33,33%

receita líquida de contribuição compulsória destinada à educação básica e continuada  76.106.406,69 

% da receita líquida de contribuição compulsória destinada à educação básica e continuada 43,47%

ApLIcAÇÃo DA REcEItA LÍQUIDA DE contRIBUIÇÃo coMpULSóRIA EM EDUcAÇÃo BÁSIcA E contInUADA

Realizado
Meta

33,33%

43,47%

RELATÓRIO 
DE GESTÃO 2020
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Aplicação da receita líquida de contribuição compulsória em gratuidade regulamentar

dezembro 2020

compromisso de Aplicação da RLcc em Gratuidade  36.803.105,27 

déficit acumulado de exercícios anteriores²  -   

Compromisso de Aplicação da rlCC em Gratuidade + déficit acumulado (quando houver)  36.803.105,27 

receita líquida de contribuição compulsória aplicada em gratuidade regulamentar  54.645.926,42 

% da receita líquida de contribuição compulsória aplicada em gratuidade regulamentar 31,21%

ApLIcAÇÃo DA REcEItA LÍQUIDA DE contRIBUIÇÃo coMpULSóRIA EM GRAtUIDADE REGULAMEntAR

Realizado
Meta de Segurança

21,02%

31,21%

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 
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LISTA DE SIGLAS



Sigla Identificação/descrição

ASStI Avaliação de Saúde e Segurança do trabalhador da indústria

Bncc Base nacional comum curricular

BI Business Intelligence

cAt centros de Atividades

cE centro Esportivo

cGU controladoria Geral da União

cIERGS
centro das Indústrias  
doRio Grande do Sul

cLt Consolidação das leis do trabalho

cnAE Classificação nacional de Atividades Econômicas

cnpJ cadastro nacional da pessoa Jurídica

cnpQ
Conselho nacional de desenvolvimento Científico 

 e tecnológico

cpf cadastro de pessoa física

cR Centro de responsabilidade

cRf central de Relacionamento fIERGS

cRM Customer Relationship Management

DIopE Divisão de operações

Dn Departamento nacional

DR Departamento Regional

EAD Educação a Distância

Sigla Identificação/descrição

Eco Educação continuada

EJA Educação de Jovens e Adultos

EnEM Exame nacional do Ensino Médio

fIERGS federação das Indústrias do Rio Grande do Sul

fIES financiamento Estudantil

GEAo Gerência de Articulação operacional

GEcon Gestão de controladoria

GEDpI Gerência de Pesquisa, desenvolvimento e inovação

GEDUc Gerência de Educação

GEMARK Gestão de Marketing de negócios

GESSt Gerência de Segurança e Saúde no trabalho

IBGE instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IEL Instituto Euvaldo Lodi

LMS Learning Management System

LRA levantamento de riscos Ambientais

MEc Ministério da Educação

MIt Massachusetts Institute of Technology

MooDLE Modular Object-Oriented Dynamic Learning
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Sigla Identificação/descrição

nº; nº número

nBc t normas Brasileiras de Contabilidade técnicas

nD Não Disponível

nR norma Regulamentadora

oIt organização internacional do trabalho

pcMSo programa de controle Médico em Saúde ocupacional

pIB produto Interno Bruto

pppA programa prevenção de perda de Saúde Auditiva

ppRA Programa de Prevenção de riscos Ambientais

RAE Reunião de Análise Estratégica

RAIS Relação Anual de Informações Sociais

RLc Regulamento de Licitações e contratos

RLcc receita líquida de Contribuição Compulsória

RS Rio Grande do Sul

SAc Serviço de Atendimento ao Cidadão

SEnAI Serviço nacional de Aprendizagem Industrial

SESI Serviço Social da Indústria

SG Superintendência Geral

SGE Sistema de Gestão Escolar

Sigla Identificação/descrição

SMD Sistema de Monitoramento de Desempenho

SR Superintendente Regional

SSI Saúde e Segurança na Indústria

SSt Segurança e Saúde do trabalho

tcU tribunal de Contas da união

UEE Unidade de Estudos Econômicos

UfRGS Universidade federal do Rio Grande do Sul
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Palavra Página

auditoria 30

centro de Inovação SESI 17

cnI 11

conselho Regional 30

contraturno Escolar 15

covid-19 36

Departamento nacional 33

EAD 15

Educação Básica 15

Educação continuada 15

EJA 15

Ensino Médio Regular 15

fator Acidentário de prevenção 16

fatores psicossociais 17

fIERGS 11

formação de professores 41

Gestão de Marketing 48

Palavra Página

Gestão de Riscos 24

gestão estratégica 49

governança 11

Governo federal 36

indústrias 43

matrículas 41

órgãos de controle 28

pandemia 26

plano Estratégico 33

promoção da Saúde 16

Saúde e Segurança 15

Saúde Mental 16

Saúde ocupacional 16

Segurança do trabalho 16

StEAM 21

trabalhadores da indústria 42

transparência 11
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