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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento consiste no Relatório de Gestão do SESI/RS – exercício de 2015, 

apresentado aos órgãos de controle interno e externo, aos que esta Unidade está obrigada nos termos 

do art. 70º da Constituição Federal. Seu conteúdo é norteado pelo Manual de Orientação do 

Processo de Prestação de Contas Ordinárias Anual do exercício de 2015, expedido pelo 

Departamento Nacional do SESI, em consonância com os dispositivos legais e institucionais, aos 

quais está subordinado: 

 Instrução Normativa – TCU n.º 63 de 1º de setembro de 2010; 

 Instrução Normativa – TCU n.º 72 de 15 de maio de 2013; 

 Decisão Normativa – TCU n.º 146 de 30 de setembro de 2015; 

 Decisão Normativa – TCU n.º 147 de 11 de novembro de 2015; 

 Portaria – TCU n.º 321, de 30 de novembro de 2015; e 

 Portaria – CGU n.º 500, de 08 de março de 2016. 

O relatório está estruturado em nove partes, destacadas de forma resumida na sequência do 

documento. 

A primeira, mais introdutória, apresenta a estrutura do Relatório de Gestão e um apanhado 

das principais realizações do SESI/RS no exercício de 2015, bem como as principais dificuldades 

enfrentadas para cumprir os objetivos estabelecidos. A segunda traz uma visão geral da Unidade, 

como identificação e estrutura de funcionamento, além do seu organograma e macroprocessos. Na 

terceira parte é destacado o planejamento organizacional e o desempenho das ações, referentes ao 

exercício de 2015, por meio da apresentação dos resultados físicos e financeiros. Na quarta parte 

são descritos a estrutura de governança e o autocontrole da gestão do SESI. A quinta, descreve os 

canais de acesso às informações e menciona os dados disponíveis na seção de relacionamento com a 

sociedade. A sexta parte é dedicada à apresentação do desempenho financeiro e das demonstrações 

contábeis da Unidade, concernentes ao exercício em questão. A sétima parte refere-se às 

informações sobre recursos humanos, gestão do patrimônio e infraestrutura do SESI/RS e, também, 

apresenta dados da gestão da tecnologia da informação ‒ TI. A oitava, relata o tratamento dado às 

demandas dos órgãos de controle, no decorrer do exercício de 2015. A nona parte é dedicada aos 

anexos e apêndices. 

Por meio do presente Relatório de Gestão estão expressos os esforços do SESI/RS para dar 

cumprimento aos seus objetivos institucionais, bem como, os principais resultados alcançados em 

termos finalísticos e de gestão no exercício. 

Dentre os principais fatores que marcaram o ano, sem dúvida, arrola-se a crise econômica e 

política que se abateu sobre o país ao longo de 2015. O Rio Grande do Sul foi especialmente 

impactado, tanto do ponto de vista da crise de finanças do Estado, como do ponto de vista da queda 

no desempenho industrial. O cenário político e econômico desfavorável, embora previsto, agravou-

se além do que era inicialmente esperado. O mau desempenho de quase todos os indicadores da 

economia, problemas como inflação, aumento de juros, queda de produção e faturamento das 

empresas, atingiram fortemente o segmento industrial e impactaram o SESI, levando à redução de 

receitas e à necessidade de ajustes internos. De acordo com o IBGE, a produção industrial gaúcha 

despencou 11,80% em 2015, segundo maior recuo entre todos os Estados do país e o pior resultado 

dos últimos sete anos. A taxa de inflação fechou o ano a 11,28%. No Estado, a crise econômica 

geral somou-se à dificuldade de fechamento das contas do governo diante do endividamento 

elevado, numa crise fiscal que levou à suspensão de investimentos e inclusive atrasos no pagamento 

de despesas correntes. Assim, no SESI/RS, a produção inicialmente prevista para o ano teve parte 

de suas metas revistas para baixo, de forma a se adequar ao mercado em retração, e um forte 

programa de redução de custos foi implementado, como meio de assegurar a sustentabilidade 

organizacional, sem perda de continuidade nos serviços essenciais prestados.  
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2. VISÃO GERAL DA UNIDADE 

 

 

2.1 Finalidade e competências 

 

O Serviço Social da Indústria – SESI é uma organização de direito privado, sem fins 

lucrativos, fundada em 1946, nos termos do Decreto-Lei 9.403/1946, num momento histórico de 

pós-guerra, no qual as políticas sociais careciam ser ampliadas de forma a atender às necessidades 

de uma sociedade mais urbana e industrializada. Conforme previsto no art. 1º do seu Regulamento, 

a Entidade tem por finalidade “estudar, planejar e executar medidas que contribuam diretamente 

para o bem estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, 

concorrendo para a melhoria do padrão de vida no país”. Nesse sentido, têm por atribuição a 

prestação de serviços em Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Responsabilidade Social, as principais 

linhas programáticas da organização. Embora com o público-alvo delimitado (indústrias e 

trabalhadores do segmento industrial) ele complementa, por meio de seus serviços no campo 

assistencial, as políticas públicas mantidas pelo Estado, contribuindo para o desenvolvimento 

econômico e social do País. O SESI/RS faz parte de um sistema federativo formado pelo 

Departamento Nacional e por 27 Departamentos Regionais. 

As competências institucionais do SESI/RS estão dispostas em seu Regulamento, onde são 

estipulados seu escopo, abrangência de ação, metas essenciais, finalidades e objetivos. 

Assim, lê-se no art. 4º que constitui finalidade geral do SESI “auxiliar o trabalhador da 

indústria e atividades assemelhadas e resolver os seus problemas básicos de existência (saúde, 

alimentação, habitação, instrução, trabalho, economia, recreação, convivência social, consciência 

sócio-política)”. 

De acordo com o art. 2º, a ação do SESI abrange: a) o trabalhador da indústria, dos 

transportes
1
, das comunicações e da pesca, e seus dependentes; b) os diversos meios ambientes que 

condicionam a vida do trabalhador e de sua família. E, com relação a sustentabilidade econômica, 

o art. 11º define que “as despesas do SESI serão custeadas por uma contribuição mensal das 

empresas das categorias econômicas da indústria, dos transportes, das comunicações e da pesca, 

nos termos da lei”. 

O art. 3º prevê ainda como meta essencial do SESI “a valorização da pessoa do trabalhador 

e a promoção de seu bem-estar social, o desenvolvimento do espírito de solidariedade, a elevação 

da produtividade industrial e atividades assemelhadas e a melhoria geral do padrão de vida”. 

Constituem objetivos do SESI/RS para 2015, Ofertar e Qualificar Ações de Educação Básica e 

Continuada, Ofertar Soluções de Gestão em Segurança e Saúde do Trabalho e Fortalecer Ações de 

Saúde e Lazer com foco no Estímulo de Vida Saudável. Busca-se cumprir esses objetivos 

finalísticos sem descuidar de outros aspectos da gestão, como a eficiência operacional, a qualidade e 

a conformidade de processos, o relacionamento mais próximo com o mercado e a boa gestão dos 

recursos humanos, que asseguram o conhecimento organizacional e o comprometimento dos 

colaboradores, necessários à execução das estratégias. 

 

  

                                                 
1 Exceto os transportes: Aquaviário (Lei nº 5.461, de 25 de junho de 1968), Aeroviário (Decreto-lei nº 1.305, de 8 de janeiro de 1974) e Rodoviário 
(Lei nº 8.706, de 14 de setembro de 1993). 
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2.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da Unidade 

 

O SESI/RS pauta-se pelas seguintes normas de criação e regulamentação: 

 Decreto-Lei n.º 9.403, de 25 de junho de 1946, que atribui à Confederação Nacional 

da Indústria o encargo de criar, organizar e dirigir o Serviço Social da Indústria, e dá 

outras providências, e alterações subsequentes; 

 De 20 de julho de 1946 até 1º de agosto de 1962, disciplinou suas atividades o 

Regulamento aprovado pela Portaria n.º 113, de 20 de julho de 1946, do Ministério 

do Trabalho, Indústria e Comércio. 

 De 02 de agosto de 1962 até 1º de dezembro de 1965, as atividades foram 

regulamentadas pela Portaria s/n.º, de 30 de julho de 1962. 

 Acha-se em vigor, presentemente, o Regulamento do Serviço Social da Indústria 

aprovado pelo Decreto n.º 57.375, de 02 de dezembro de 1965, publicado no DOU 

de 03 de dezembro do mesmo ano, e alterações subsequentes; 

 

 

2.3 Ambiente de atuação 

 

Em 2015, tal como preconiza o Regulamento, as ações do SESI/RS mantiveram-se voltadas 

especialmente ao segmento industrial, seu principal foco de atuação. Trata-se de companhias de 

diferentes portes e gêneros de atividade industrial (indústria de transformação, construção civil, 

extrativa, serviços de utilidade pública). No total, são mais de 52 mil estabelecimentos industriais, 

que empregam em torno de 900.000 trabalhadores. Aproximadamente oito mil e quinhentos desses 

estabelecimentos formam o universo de empresas contribuintes. A indústria de transformação e a 

indústria da construção civil formam os principais segmentos industriais do Estado, com 

participação de 65,00% e 31,00% respectivamente. (Fonte: RAIS 2014). 

No Rio Grande do Sul, a Organização está dividida em 14 regiões operacionais que, por 

meio de suas Unidades fixas e móveis, fornecem produtos e serviços a mais de 300 municípios. As 

Unidades fixas estão localizadas em 67 municípios, que concentram 75,10% do Valor Adicionado 

Bruto da Indústria e 78,60% dos empregos industriais. (Fonte: FEE/RS) Para ampliar e estar mais 

próximo da indústria, o SESI, nos últimos anos, vem ampliando e modernizando seus canais de 

distribuição, atuando com maior mobilidade e virtualidade junto aos seus clientes. Em 2015 essa 

estratégia se ampliou, transformando-se em diretriz geral de gestão para o exercício de 2016. 

Impactado pela crise econômica que se abateu sobre o país, o setor industrial gaúcho perdeu 

mais de 53,2 mil postos de trabalho (Fonte: CAGED/MTE), sendo que as principais baixas se 

concentraram nos segmentos metal-mecânico (indústria mecânica, metalurgia e material de 

transporte), com grande impacto na produção de máquinas e equipamentos e fabricação de 

automóveis. Tal cenário refletiu diretamente na contribuição das indústrias, compulsoriamente 

arrecadada pelo SESI, impulsionando a adaptação das formas de atuação e incentivando a definição 

de ações e medidas que racionalizem a entrega de serviços.  
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2.4 Organograma 

 

Abaixo, organograma funcional e quadro com a respectiva descrição de competências / 

atribuições das áreas e identificação dos respectivos titulares. 

 
Quadro 1 – Organograma Funcional do SESI/RS 

 
Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

 
Quadro 2 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 

Áreas / 

Subunidades 

Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Diretoria Regional 

Gestão superior da Organização, 

responsável pela gestão financeira e 

administrativa, incluindo proposição 

orçamentária, prestação de contas de 

gestão, organização de quadro de 

pessoal, padrão de vencimentos, dentre 

outras proposições a serem deliberadas 

em Conselho. Exercita também a 

delegação de poderes que lhe for 

outorgada pelo Diretor do 

Departamento Nacional. 

Heitor José 

Müller 
Diretor Regional 

Conforme 

mandato de 

presidente da 

federação de 

indústrias: 

18/07/2014 à 

18/07/2017 

DSR – Diretoria da 

Superintendência 

Regional 

Gestão da Organização e do seu 

desempenho global, o que envolve a 

gestão orçamentária e proposição / 

implementação de políticas, diretrizes e 

estratégias, bem como 

acompanhamento de resultados. 

Edison Danilo 

Massulo Lisboa 
Diretor-

superintendente 

Nomeado em 

13/07/1999 à 

22/04/2015 

Juliano André 

Colombo 

Nomeado em 

22/04/2015 
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Áreas / 

Subunidades 

Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

DIOPE – Diretoria 

de Operações 

Planejamento e Gestão Técnica e 

Operacional das atividades do SESI e 

Articulação das Operações dos CATs e 

das Áreas de Negócio. 

Juliano André 

Colombo Diretor de 

Operações 

Nomeado em 

01/04/2012 à 

30/04/2015 

Elaine Kerber 
Nomeada em 

01/05/2015 

AGEST – 

Assessoria de 

Gestão Estratégica 

Assessoria à direção no processo de 

gestão estratégica por meio do 

aprimoramento dos sistemas de gestão, 

da promoção do alinhamento em torno 

das estratégias e do monitoramento do 

desempenho organizacional. 

Luiza Helena 

Pires Bazan 

Gerente Técnico 

I 

Nomeada em 

06/11/2006 

GEOPE – Gerência 

de Suporte às 

Operações 

Suporte à gestão operacional dos 

produtos / serviços no âmbito dos 

CATs (Centros de Atividades). 

Maria Karla 

Rodrigues 

Torres 

Gerente Técnico 

I 

Nomeada em 

11/06/2012 

GEATEC – 

Gerência da Área 

Técnica 

Coordenação da gestão da qualidade 

técnica dos serviços do SESI/RS, 

atuando diretamente com as Gerências 

de Educação, Saúde, Cultura, Esporte e 

Lazer, Mobilidade e Projetos Especiais. 

Maria Lúcia 

Stocker Fabrício 

Gerente Técnico 

II 

Nomeada em 

01/04/2012 

GEDUC – Gerência 

de Educação 

Gestão técnica dos produtos e serviços 

de Educação. 

Sônia Elizabeth 

Bier 

Gerente 

Técnico I 

Nomeada em 

04/02/2013 

GESAU – Gerência 

de Saúde 

Gestão técnica dos produtos e serviços 

de Saúde e Qualidade de Vida. 

Antonino 

Germano 

Gerente Técnico 

I 

Nomeado em 

01/09/2013 

GECEL – Gerência 

de Cultura, Esporte 

e Lazer 

Gestão técnica dos produtos e serviços 

de Cultura, Esporte e Lazer. 

Lisiane Borda 

Mendonça 

Gerente Técnico 

I 

Nomeada em 

24/06/2010 

GEMOPE – 

Gerência de 

Mobilidade e 

Projetos Especiais 

Gestão técnica da Mobilidade e 

Projetos Especiais. 

Rosângela 

Lengler Gerente Técnico 

I 

Nomeada em 

01/10/2013 à 

02/03/2015 

Gustavo 

Hoppen 

Nomeado em 

03/03/2015 

Gerências de 

Operações 

Gestão dos processos de operação e 

relacionamento dos Centros de 

Atividades (CATs). 

* Os Centros de Atividades (CATs) estão 

distribuídos em 14 regiões, sendo que há nomeação 

de Gerente de Operações para cada região, o qual é 

responsável pela gestão das atividades e processos 

finalísticos. 

Fonte: Assessoria de Gestão Estratégica – AGEST 

 

 

2.5 Macroprocessos finalísticos 

 

Os macroprocessos finalísticos, pelos quais o SESI/RS desempenha suas atribuições e 

cumpre sua missão, gerando valor para o seu público alvo, estão apresentados no quadro a seguir: 
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Quadro 3 – Macroprocessos Finalísticos do SESI/RS 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Desenvolvimento 

e Gestão de 

Produtos / 

Serviços 

Planejamento, 

desenvolvimento e 

gestão dos Produtos / 

Serviços (novos ou 

alterações nos 

existentes, quando 

pertinente). 

 Projeto de Produtos / Serviços (Educação 

Básica; Educação Continuada; Segurança e 

Saúde no Trabalho; Alimentação e Nutrição; 

Atividade Física e Esportiva; Ações de Saúde e 

Bem Estar; Saúde Bucal; Fatores Psicossociais; 

Vacinação; Odontologia; Eventos Culturais; 

Acesso ao Crédito); 

 Padrões técnicos de Produtos e Serviços; 

 Planejamento e Gestão da qualidade técnica dos 

Produtos / Serviços; 

 Gestão de Portfólio; 

 Assessoria técnica às Unidades; 

 Gestão orçamentária de Produtos; 

 Precificação de Produtos; 

 Opções Estratégicas de Negócio; 

 Política de Atendimento; 

 Análises de Desempenho de Produtos e 

Serviços; 

 Orientações para emissão de Contratos de 

Produtos e Serviços. 

 Indústrias; 

 Trabalhadores da 

indústria e seus 

dependentes; 

 Unidades 

Operacionais. 

O processo é realizado pelas Áreas de Negócio 

(GEDUC, GESAU, GECEL), pelo Núcleo de 

Relações Humanas e pela GEMOPE, sendo 

coordenado pela GEATEC e DIOPE. 

Operacionalização 

de Produtos / 

Serviços 

Preparação, execução e 

entrega dos Produtos / 

Serviços aos clientes. 

 Prestação de Serviços / Entrega de Produtos 

(Educação Básica; Educação Continuada; 

Segurança e Saúde no Trabalho; Alimentação e 

Nutrição; Atividade Física e Esportiva; Ações 

de Saúde e Bem Estar; Saúde Bucal; Fatores 

Psicossociais; Vacinação; Odontologia; Eventos 

Culturais; Acesso ao Crédito); 

 Execução do Plano de Metas; 

 QBL (Quadro Básico de Lotação) das 

Unidades; 

 Monitoria Operacional; 

 Gestão da alocação de horas dos profissionais; 

 Acompanhamento e Avaliação de Resultados 

da (Unidade / Região); 

 Gestão da eficiência operacional dos Serviços / 

Produtos. 

 Indústrias; 

 Trabalhadores da 

indústria e seus 

dependentes. 

O processo é realizado pelas Unidades e coordenado 

pela DIOPE, com suporte da GEOPE e da GEMOPE. 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Comunicação e 

Relacionamento 

com o Mercado 

e Cliente 

Relacionamento e 

comunicação com o 

Mercado e Cliente, e a 

interface desses com as 

Áreas de Negócios e, 

operacionalização 

(incluindo o pós-

venda). 

 Política de Atuação no Mercado; 

 Desenvolvimento de ações de Relacionamento 

com o Mercado; 

 Inteligência de Mercado; 

 Estudos de Mercado; 

 Padronização Visual e Layout de Unidades; 

 Ações de Marketing; 

 Ações de Relacionamento com o Cliente (CRM). 

 Indústrias; 

 Trabalhadores da 

indústria e seus 

dependentes; 

 Unidades de 

Negócios; 

 Unidades 

Operacionais. 

O processo é realizado pela Área de Atendimento ao 

Cliente e Suporte das Unidades, pelo Agente de 

Relações com o Mercado, Técnicos e Gerente de 

Operações, sendo coordenado pela UNIREI, DIOPE, 

GEOPE e Áreas de Negócio (no que se refere ao 

relacionamento estabelecido pelos técnicos, na 

prestação do serviço). No que compete aos processos 

de marketing, pela GEMARK e estudos de mercado, 

pelo processo de Inteligência Estratégica da AGEST. 

Fonte: Assessoria de Gestão Estratégica – AGEST 
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De modo a apoiar a indústria gaúcha, de forma mais assertiva diante do atual momento de 

instabilidade e mudanças de cenário, realizaram-se, por meio dos macroprocessos finalísticos, 

diversos ajustes e readequações de produtos e serviços, ofertados durante o exercício. 

Buscando cada vez mais ampliar a estratégia de mobilidade e virtualidade e adequar a 

estrutura e capacidade técnica do SESI/RS frente às novas demandas da indústria gaúcha, o 

macroprocesso de desenvolvimento e gestão dos Produtos/Serviços permitiu a implementação de 

melhorias e readequações da oferta, a partir de uma detalhada análise de desempenho dos produtos, 

adequada gestão orçamentária e maior controle de qualidade. 

Para a operacionalização dos produtos e serviços, as áreas finalísticas revisaram portfólio e 

metodologia de produtos com foco em escala e eficiência operacional. Com isso, foram 

virtualizados, reduzidos ou suspensos diversos projetos não prioritários ou de alto custo e mantidas 

ou expandidas ações em áreas de maior escala e/ou impacto para empresas e trabalhadores. A 

GEMOPE, área criada ao final de 2013, implementou atividades e projetos no campo da 

mobilidade, de modo que o SESI/RS possa estar mais próximo de empresas e trabalhadores, sem 

imobilizar ativos. Ajustes no quadro básico de lotação foram efetuados como meio de assegurar a 

sustentabilidade organizacional e a produção, inicialmente prevista para o ano, teve parte de suas 

metas revistas para baixo, ajustando-se ao mercado em retração. 

No que se refere ao macroprocesso finalístico de comunicação e relacionamento com o 

mercado, em 2015, foi reconfigurada a área integrada de relacionamento com a indústria, 

unificando as áreas específicas de cada Entidade numa composição que possibilita a oferta de 

produtos e serviços integrados do SESI, SENAI e IEL, ampliando a sinergia e a 

complementariedade de atuação entre essas Entidades. 

Tais ações, potencializadas pelo apoio dos profissionais envolvidos, de forma direta e 

indireta nos processos, resultaram em ganhos de produtividade e avanços em termos de eficiência 

operacional, cujos resultados poderão ser observados nos anos subsequentes. 

Na consecução de seus objetivos, o SESI/RS atua em redes e parcerias identificadas por 

demanda do DN, da Direção ou por necessidades das Áreas de Negócios, de Gestão e de Relações 

com o Mercado. O desenvolvimento destas redes e parcerias é realizado pela participação de 

representantes do SESI, promovendo a troca de informações, atendimento às demandas e 

necessidades mútuas do SESI e de parceiros, de forma sistemática. 

A busca de apoio para a consecução dos resultados e serviços, decorrentes dos 

macroprocessos finalísticos e para o alcance sustentado dos objetivos, ocorre por meio de reuniões e 

práticas de interação, tais como: participação em projetos nacionais e sistêmicos, disseminação de 

tecnologias sociais, reuniões com os Conselhos (Regional e Consultivos), com fornecedores, com 

sindicatos e com parceiros, para realização de eventos sociais (a exemplo da Ação Global, Esporte e 

Cidadania e Dia Nacional da Construção Social). 

A atuação do SESI visa à complementariedade das ações das redes, agregando valor a 

projetos de interesse comum, desde que estejam alinhados à missão organizacional, objetivando o 

compartilhamento/transferência de tecnologia, conhecimento, fortalecimento da imagem, 

minimização de riscos, apoio financeiro, redução de custos, e/ou a ampliação da capacidade de 

atendimento. São principais parceiros externos do SESI/RS: Departamento Nacional, SENAI e IEL 

do RS, Sindicatos, Governos Estadual e Municipais, UNODC (United Nations Office on Drugs and 

Crime), Conselhos de Classe, OIT (Organização Internacional do Trabalho), British Council, Sábia 

Experience, Museu de Ciência e Tecnologia da PUC. 
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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS 

ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 

 

3.1 Planejamento Organizacional 

 

O processo de planejamento estratégico do SESI ocorre em ciclos plurianuais de cinco anos, 

denominados de Plano Estratégico, com revisões anuais, denominadas de Plano de Ação. Ambos 

integram duas instâncias organizacionais: o Departamento Nacional, que estabelece as 

macropolíticas e posicionamento estratégicos nacionais e o Departamento Regional (Unidade), que 

define as diretrizes, objetivos estratégicos e metas de curto e longo prazo, alinhados ao 

posicionamento nacional. Por conta de alterações regimental, a partir do acordo firmado com o 

MEC, em 2008, referente à aplicação de recursos em educação e gratuidade, excepcionalmente, o 

período de vigência do atual plano estratégico da Unidade é de sete (7) anos, ou seja, de 2009 a 

2015, com um refinamento ocorrido em 2012 e outro em 2013, a partir de novas orientações 

emanadas do Departamento Nacional. O ciclo desse planejamento encerrou-se formalmente no 

exercício de 2015. 

Para a elaboração do Plano Estratégico são realizadas análises de cenários e análises de 

ambiência externa e interna com uso da técnica PESTAL (análise dos fatores políticos, econômicos, 

sociais, tecnológicos, ambiental e legal), de forma a identificar as tendências e oportunidades de 

mercado, as possíveis ameaças externas, assim como as forças e fraquezas internas à organização. O 

trabalho é realizado por meio de reuniões da Direção dos Departamentos Regionais de todos os 

Estados com as lideranças do Departamento Nacional. Estas reuniões são organizadas pela área de 

planejamento deste último, a qual também realiza, de forma própria ou com apoio de empresas 

especializadas, o levantamento de informações para subsidiar a análise do ambiente interno e 

externo acima referido. 

Uma vez definidas as principais estratégias nacionais em nível macro, estas são desdobradas 

localmente a partir de análises regionais na Unidade, ocorridas em Encontros Gerenciais, 

Workshops de Planejamento com gestores e técnicos e outras instâncias decisórias. São 

consideradas também nas análises, aspectos como o nível de utilização da capacidade instalada, as 

condições tecnológicas e de infraestrutura, a quantidade e qualificação dos recursos humanos, o 

desempenho dos produtos e de mercado, o desempenho geral da organização e os recursos 

disponíveis. 

O material e as análises produzidas são consolidados na Matriz Swot, ferramenta de 

planejamento para a análise de ambiência, a partir da qual se analisam as forças (strengths), as 

fraquezas (weaknesses), as oportunidades (opportunities) e as ameaças (threats) presentes nos 

ambientes, interno e externo à organização, de forma a traçar estratégias para enfrentar as ameaças e 

fraquezas e para melhor aproveitar as forças e oportunidades. De posse de todos os insumos para a 

discussão, são definidas e validadas as diretrizes, objetivos estratégicos, indicadores e metas anuais 

e plurianuais. 

A partir dessa etapa, o portfólio de produtos e serviços é ajustado com base nas opções 

estratégicas, feitas pelas áreas finalísticas e pelas opções de gestão, ambas devidamente aprovadas 

pela Direção. Uma vez definidas as estratégias, são estabelecidos iniciativas e projetos visando 

preparar a organização para o cumprimento destas, tais como: planos de investimentos em 

infraestrutura física e tecnológica, planos de capacitação, plano de metas das áreas finalísticas e 

planejamento orçamentário. 

Esse ciclo é refeito anualmente em menor escala de forma a atualizar o planejamento 

estratégico, revendo-se em especial, quando necessário, diretrizes gerais e orçamentárias e as 
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opções estratégicas e metas das áreas de negócios para o ano. Na metade do ano (junho), caso 

necessário, é realizado um ajuste do Plano para comportar eventuais mudanças no cenário social, 

político ou econômico que impactem o SESI/RS. O desdobramento do plano estratégico em planos 

anuais é feito basicamente por meio do sistema de precificação, que estabelece metas físicas e 

financeiras que nortearão produção e orçamento para cada área e produto a partir dos objetivos e 

opções estratégicas estabelecidas nas áreas técnicas e de negócios. A Precificação conjuga 

estimativa de metas físicas, capacidade instalada do negócio, custos e receitas esperadas, 

redundando também no plano orçamentário de cada área de negócios e Unidade. A precificação 

também dimensiona as receitas necessárias para garantir a produção prevista e sustentar os custos 

para a execução de serviços. 

 

 

 Descrição sintética dos objetivos do exercício 3.1.1

 

O Plano Estratégico 2009-2015 seguiu as orientações nacionais, no sentido de atuar 

conforme os focos estratégicos apresentados a seguir, orientações essas que, por consequência, 

nortearam o Plano de Ação 2015. 

 Educação: foco em consolidar as Entidades como referência em educação para o mundo do 

trabalho e para a indústria, priorizando a melhoria da qualidade do ensino ofertado. 

 Qualidade de Vida: foco em aumento da competitividade da indústria por meio da redução 

de gastos com saúde e diminuição dos índices de absenteísmo e presenteísmo, por meio de 

ações voltadas à melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria. 

 Tecnologia e Inovação: foco na contribuição para ampliar a capacidade de inovação e 

acelerar a modernização tecnológica da indústria. 

 Desempenho do Sistema: foco na manutenção e perenidade do Sistema Indústria, por meio 

da melhoria em qualidade, agilidade, eficiência e poder de impacto compatível com os 

desafios da indústria. 

Na elaboração do Plano de Ação de 2015 foram consideradas as diretrizes nacionais de 

Escala, Seletividade, Intensidade, Complementariedade e Articulação na oferta de serviços, 

adaptadas à realidade regional. Em termos finalísticos, a partir de todas as análises de ambiência 

realizadas, foram definidos como principais direcionadores nacionais para 2015: 

 Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de Educação Básica de 

Excelência, orientada para o Mundo do Trabalho; 

 Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada à Educação para o Mundo 

do Trabalho, para atender às necessidades da Indústria; 

 Ampliar a oferta de serviços de Segurança e Saúde no Trabalho, alinhados às melhores 

práticas; 

 Promover Soluções para melhoria da Qualidade de vida do trabalhador e seus dependentes, 

contribuindo para a elevação da produtividade industrial; 

 Aprimorar o Modelo de Gestão para garantir a Qualidade dos Processos, menores custos e 

celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria, no escopo e tempo 

demandados. 

Cabe ao SESI apoiar as empresas industriais a aumentarem a sua produtividade por meio da 

melhoria da qualidade de vida de seus trabalhadores. Problemas como baixo nível de escolaridade 

dos trabalhadores, baixa produtividade do trabalho no Brasil, altos índices de acidentes do trabalho, 
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custos com afastamentos, aliados a novas tendências identificadas na sociedade, em campos como 

configurações do mercado de trabalho, mudanças na pirâmide etária da população, novas 

tecnologias e mídias sociais e a sempre crescente valorização social do conceito de vida saudável, 

pautaram os objetivos estratégicos estabelecidos nacional e regionalmente. 

No quadro a seguir, estão relacionados os principais objetivos estratégicos das áreas 

finalísticas para o ciclo de planejamento vigente, de forma alinhada às estratégias nacionais do 

SESI. 

 
Quadro 4 – Objetivos Estratégicos do SESI/RS 

Foco 
Direcionador Estratégico 

Nacional 

Objetivo Estratégico 

SESI/RS 
Opção Estratégica SESI/RS 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

Promover ações para que o 

SESI seja reconhecido como 

provedor de educação básica de 

excelência, orientada para o 

Mundo do Trabalho. Ofertar e qualificar 

as ações de educação 

básica e continuada, 

apoiando a melhoria 

da qualidade da 

educação no Estado. 

 Ampliar o Ensino Médio Regular baseado no 

Modelo SESI de Educação. 

Fortalecer a atuação articulada 

de SESI, SENAI e IEL, voltada 

à Educação para o Mundo do 

Trabalho, para atender às 

necessidades da Indústria. 

 Qualificar a atuação na Educação Continuada para o 

Mundo do Trabalho, focando Informática, Idiomas, e 

o Desenvolvimento de Habilidades 

Comportamentais; 

 Diversificar e ampliar a oferta de Educação 

Continuada in Company, focando no 

desenvolvimento de habilidades para o Mundo do 

Trabalho e ampliação da proficiência em Leitura e 

Matemática. 

Q
U

A
L

ID
A

D
E

 D
E

 V
ID

A
 

Ampliar a oferta de serviços de 

Segurança e Saúde no Trabalho 

alinhados às melhores práticas. 

Ofertar soluções de 

Gestão em 

Segurança e Saúde 

do Trabalho na 

Indústria. 

 Consolidar o DR/RS como referência técnica por 

meio da criação de um Centro de Referência em 

SST; 

 Ampliar a oferta dos programas legais em SST por 

meio da atuação de equipes próprias e credenciadas; 

 Ampliar a cobertura a empresas atualmente não 

atendidas pelo SESI, por meio de Campanha em SST 

com foco em PPRA, PPAT / DGR e Abordagem 

Educativa em SST. 

Promover Soluções para 

melhoria da Qualidade de Vida 

do trabalhador e seus 

dependentes, contribuindo para 

a elevação da produtividade 

industrial. 

Fortalecer ações de 

saúde e lazer com 

foco no estilo de 

vida saudável. 

 Fortalecer programas e ações voltados à promoção 

da Vida Saudável por meio do estímulo à atividade 

física, alimentação saudável e sociabilidade; 

 Ampliar ações preventivas em Saúde por meio do 

DSEV (Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida), 

Programas Construindo Sorrisos, de Ergonomia e 

Promoção de Saúde; 

 Ampliar a abrangência dos serviços em odontologia 

por meio da estratégia de Regionalização 

(Mobilidade). 

D
E

S
E

M
P

E
N

H
O

 D
O

 S
IS

T
E

M
A

 

Desenvolver a atuação em redes 

que possibilite a ampliação da 

oferta de serviços. 

Atender de forma 

articulada e 

complementar com 

as Entidades do 

Sistema FIERGS e 

outras instituições. 

 Atuar por meio da oferta integrada de serviços, 

ampliando a complementariedade de ações entre 

áreas e entre as diferentes Entidades do Sistema 

FIERGS; 

 Ampliar a escala, impacto e presença do SESI junto 

às empresas por meio de novos canais de distribuição 

(mobilidade e virtualidade da oferta). 

Aprimorar modelo de gestão 

para garantir qualidade dos 

processos, menores custos e 

celeridade da tomada de 

decisão, com vistas a atender a 

indústria no escopo e tempo 

demandados. 

Aprimorar os 

padrões de gestão 

com base nos 

princípios da 

excelência e de 

sustentabilidade. 

 Ampliar a escala, impacto e presença do SESI junto 

às empresas por meio de novos canais de distribuição 

(mobilidade e virtualidade da oferta); 

 Desenvolver competências alinhadas aos critérios e 

fundamentos praticados por organizações de classe 

mundial, promovendo o desenvolvimento da gestão 

organizacional. 

Fonte: Assessoria de Gestão Estratégica – AGEST 
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No desdobramento dos objetivos, os principais riscos identificados em 2015, frente ao 

cenário de crise reportado na introdução, referem-se à sustentabilidade econômica da organização. 

Além do baixo dinamismo da economia, houve os riscos de redução das receitas, alterações na 

política de arrecadação compulsória e projetos de lei que podem impactar a organização, como o de 

reenquadramento de empresas pelo Simples e Regulamentação da Terceirização. Riscos de 

compliance e riscos operacionais, vinculados a cada área de negócios, estão sempre presentes e são 

constantemente monitorados. 

Os riscos acima descritos receberam o devido tratamento por meio de ações como 

implementação de novos padrões de trabalho, com otimização de processos internos; programas de 

redução de custos (com atividades como locação de impressoras em substituição às próprias, ajustes 

na demanda contratada de energia elétrica, redução de custos com deslocamentos utilizando 

recursos virtuais, redução e ajuste de postos de vigilância e de limpeza, dentre outros); ajustes de 

QBL, restrição de capacitações e treinamentos e, inclusive, unificação de operações, bem como 

fechamento de Unidades. 

As diretrizes, objetivos e opções estratégicas, bem como as principais metas para o ano de 

2015, foram disseminadas a todos os colaboradores, por meio da publicação do Plano de Ação 

Anual, na intranet, de encontros técnicos e reuniões de equipes. Complementarmente, a 

comunicação das metas e resultados de indicadores para o público interno é facilitada pelo 

instrumento de gestão visual “Gestão à Vista”. 

Ao final do ano são realizadas reuniões de fechamento com as equipes, nas quais são 

avaliados os resultados de desempenho do exercício e as principais realizações das áreas de negócio 

e da operação, englobando também melhorias em processos e padrões de trabalho, dentre outros. 

 

 

 Estágio de implementação do planejamento estratégico 3.1.2

 

Uma avaliação do Plano Estratégico demonstra que, ainda que se tenha vivido um cenário 

mais desafiador nos últimos anos, os principais objetivos do SESI no longo prazo foram cumpridos: 

no que se refere ao foco estratégico Educação, todas as metas regimentais de aplicações em 

educação e gratuidade foram atingidas. A partir desses resultados, a estratégia passou a ser a de 

qualificar as atividades educativas antes de ampliar ações nessa área. A exceção foi para o Ensino 

Médio, modalidade implantada a partir das estratégias nacionais, mediante a inauguração, ainda em 

2014, de uma escola piloto em Pelotas assim como em 2015, com a construção de mais 3 escolas 

durante o exercício de 2016. 

No foco estratégico da Qualidade de Vida, o SESI/RS consolidou cada vez mais o 

fortalecimento das ações de SST e de Vida Saudável, buscando apoiar as indústrias em seus 

desafios relacionados a estes pontos que repercutem diretamente nos resultados de negócio, tal 

como preconizado nas origens do plano vigente. 

A complementariedade dos diversos conhecimentos e áreas de atuação foi fortalecida com 

um enfoque maior na área de qualidade de vida, oferecendo soluções integradas em segurança e 

promoção da saúde às empresas. 

Por meio de programas legais, com ações em SST e serviços de PPRA/LRA, PCMSO e 

PCMAT, o SESI/RS auxilia as indústrias na constante necessidade de reduzir riscos à segurança e à 

saúde nos ambientes de trabalho, seja no sentido de melhorar a produtividade das empresas, seja no 

sentido de melhorar as condições de vida e trabalho dos trabalhadores. 
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Nesta área foram ampliadas as ações de consultoria e cursos voltados à alimentação 

saudável, o projeto Sorrir faz Bem, os atendimentos odontológicos, bem como ações de cultura e 

esporte, por meio de programas como Atleta do Futuro e Jogos do SESI. 

 

 

 Vinculação dos planos da Unidade com as competências institucionais 3.1.3

e outros planos 

 

Os objetivos estratégicos do SESI/RS estão em absoluta consonância com a finalidade 

regulamentar da organização, citada na seção 2.1, a saber: atuar para o bem estar do trabalhador, 

auxiliando-o a resolver os seus problemas básicos de existência, em áreas tão diversas como 

saúde, alimentação, instrução, recreação, trabalho, convivência social, dentre outras. Estes 

objetivos também traduzem a finalidade de contribuir para elevar a produtividade industrial e para a 

melhoria geral do padrão de vida das pessoas. Os objetivos estão, igualmente, em consonância ao 

Plano Estratégico do Departamento Nacional (conforme item 3.1.1 – Quadro 4), que visa posicionar 

o SESI como Entidade capaz de apoiar as indústrias brasileiras na busca de uma maior 

competitividade, a fim de que possam se inserir mais facilmente num mercado global cada vez mais 

instável e competitivo. 

 

 

3.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos 

planos 

 

Para o monitoramento dos seus planos, o SESI/RS faz uso de uma série de ferramentas e 

instâncias de controle. A análise do desempenho estratégico e operacional ocorre nas reuniões do 

Conselho Regional, reuniões de Gestores, reuniões Técnicas e Operacionais periódicas, com base, 

em especial, em relatórios extraídos de sistemas de BI (Business Inteligence), denominados painéis 

de desempenho. Os painéis conjugam dados e informações de desempenho físico, financeiro e de 

outros indicadores de gestão em geral (pessoas, mercado, investimentos), estando acessíveis virtual 

ou fisicamente à Direção e demais instâncias tomadoras de decisão. 

Da mesma forma, são acompanhados na Unidade, painéis de desempenho gerados pelo 

Departamento Nacional, a partir de relatórios extraídos em sistemas de controles nacionais (SMD – 

Sistema de Medição de Desempenho, Simulador da Gratuidade e sistemas específicos de controle 

da produção das áreas de negócios). 

Nas reuniões de monitoramento do desempenho, são analisados o desempenho dos 

resultados de gestão, operacionais e de mercado, por áreas de negócio, por produtos/serviços; 

clientes e resultados econômico-financeiros. Os instrumentos de monitoramento são utilizados nas 

esferas estratégicas, gerenciais e operacionais. 

Na esfera estratégica são apreciadas pela Direção, e aprovadas pelo Conselho Regional, as 

Execuções Orçamentárias (física, financeira e indicadores de desempenho), sob a forma de Análise 

Econômica e Financeira do SESI/RS, obtidas a partir de informações contábeis e de produção. 

No nível gerencial são avaliados, por Gerências e Direção, os desempenhos de produção e 

financeiro (Demonstração de Resultados). No tocante à esfera operacional são analisados os 

desempenhos de produção e financeiros, nas diversas Unidades que oferecem e executam os 

serviços prestados pelo SESI. Nesta última esfera, ainda ocorrem reuniões de apresentação de 

desempenho local para o respectivo Conselho Consultivo. 
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Os painéis de “Gestão à Vista” são o instrumento utilizado para comunicar aos funcionários 

os desempenhos físico e financeiro, por meio de gráficos de produções e de gestão, dentre outros 

indicadores. 

 

 

3.3 Desempenho Orçamentário 

 

O Orçamento é um instrumento utilizado para traduzir e conduzir as estratégias para o 

alcance dos objetivos da organização. Desta forma, sua maior função é de cumprir metas financeiras 

de resultados esperados, aplicando recursos (despesas) resultantes de fontes de receitas diversas. 

O cenário que se desenhou em 2015 repercutiu nas estruturas financeiras e econômicas do 

SESI/RS, por meio de reduções na contribuição compulsória das indústrias, sendo imperativo o 

direcionamento, por meio da administração, de esforços para a gestão de seus recursos, na contínua 

vigilância de seus custos, ainda que, sem perder a capacidade de oferta de serviços. 

Em termos de avaliação da natureza de rubricas contábeis, a Organização traçou metas de 

cumprimento de receitas de contribuição compulsória e de receitas de serviços, ambas sendo 

impactadas nas suas execuções pelo mau desempenho de indicadores, como produção industrial 

gaúcha, desemprego e alta da inflação. 

Nas receitas de contribuição, o impacto resultou numa execução de 93,51% do previsto. Em 

receitas de serviços, a execução se deu na ordem de 87,65%. Estas duas fontes de recursos, 

adicionadas a outras receitas não operacionais e de capital, impactaram em R$ 26.418.034,45 a 

menor, em relação aos valores previstos nas origens dos recursos do SESI, as quais financiam as 

aplicações necessárias ao cumprimento dos objetivos do SESI/RS. 

Com o objetivo de manter a sustentabilidade econômica e garantir a execução dos serviços 

prestados, em termos de aplicação de recursos (despesas), foram tal como reportado anteriormente, 

incentivadas ações de redução de custos, revisto o quadro básico de lotação, redimensionadas as 

previsões de despesas de capital (investimentos), havendo ainda a revisão de metas físicas previstas. 

Tais ações geraram uma economia na Organização, executando 91,75% da despesa total prevista. 

Em despesas correntes, a execução orçamentária foi da ordem de 93,36%, resultante da economia 

em rubricas como pessoal e encargos (96,42%), material de consumo (93,14%) e outros serviços de 

terceiros (89,06%). O redimensionamento de investimentos em obras garantiu a execução 

orçamentária da rubrica de despesas de capital em 84,47%. 

Em termos de avaliação da aplicação de recursos (despesa executada) por programas de 

trabalho, o SESI/RS aplicou 5,53% em gestão, 9,89% em desenvolvimento institucional, 75,21% 

em negócios e 9,37% em apoio, evidenciando o cumprimento de estratégias e indicadores de 

aplicações em áreas finalísticas. 

 

 

 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de 3.3.1

responsabilidade da Unidade 

 

Item não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas. 
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 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário 3.3.2

 

A recessão econômica e política já instalada e agravada ao longo de 2015 e a instabilidade 

dos governos federal e estadual, impactaram na queda da produção, e consequente aumento de 

desemprego e adoção de layoffs no setor industrial. Estes fatores, atrelado ao alto grau de 

dependência do SESI da contribuição compulsória das indústrias, para sustentar seus negócios, 

foram eventos fortes que impactaram no desempenho do SESI. 

Estes fatores, tal como já destacado anteriormente, levaram à queda da arrecadação de 

contribuição compulsória das indústrias e da receita de serviços e até mesmo à redução de 

produção, obrigando o SESI/RS a buscar resultados econômicos de outros exercícios, e por fim, a 

queda nas disponibilidades financeiras de caixa e bancos. 

Ao longo de 2015, juntamente com a retificação do orçamento, foram necessárias correções 

de rotas, por meio de ações que buscassem otimizar a atuação do SESI, apesar da crise instalada, 

principalmente ações de redução de custos. Foram implementadas ações como: 

 Revisão e redução de metas físicas previstas; 

 Redução do quadro básico de lotação (de 2.003 em janeiro de 2015 para 1.697 funcionários 

em dezembro de 2015); 

 Instalação de medidas de redução de gastos estruturais, como energia elétrica, segurança e 

vigilância, limpeza, manutenções em geral, investimento em cabeamento de fibra ótica, com 

futura redução em gastos de comunicação e internet; 

 Incremento da receita, por meio da oferta de serviços pagos de saúde e segurança no 

trabalho e outras customizações, sem prejudicar a aplicação em gratuidade regulamentar; 

 Aproximação com a indústria, buscando negociar inadimplências, via parcelamento de 

dívidas; 

 Maior utilização de meios virtuais, evitando outros gastos como impressões, deslocamentos 

e, principalmente, tempo de trabalho e retrabalho; e 

 Revisões em processos e contratos de licitações de compras. 

 

 

 Execução descentralizada com transferência de recursos 3.3.3

 

Nesta seção, estão relacionadas informações sobre as transferências de recursos do SESI/RS, 

para terceiros, no exercício de 2015, conforme quadro a seguir: 

 
Quadro 5 – Transferências de Recursos a Terceiros 
Valores em R$ 1,00 

Favorecido CNPJ Valor 
Data do Registro das 

Despesas 

Tipo de 

Transferência 

Federação das 

Indústrias do Estado 

do Rio Grande do Sul 

92.953.983/0001-07 R$ 15.469.215,65 

31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 

31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 

30/09, 31/10, 30/11 e 

31/12/2015 

Decreto 

57.375/1965 

Núcleo Regional do 

Instituto Euvaldo 

Lodi no Estado do 

Rio Grande do Sul 

92.998.947/0001-51 R$ 2.892.734,75 

31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 

31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 

30/09, 31/10, 30/11 e 

31/12/2015 

Resolução n.º 

02/2009 do 

Conselho Nacional 

do SESI 
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Favorecido CNPJ Valor 
Data do Registro das 

Despesas 

Tipo de 

Transferência 

Federação das 

Indústrias do Estado 

do Rio Grande do Sul 

92.953.983/0001-07 R$ 11.653.906,60 

31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 

31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 

30/09, 31/10, 30/11 e 

31/12/2015 

Termo de Parceria 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

 

 Informações sobre a realização das receitas 3.3.4

 
Nesta seção, estão relacionados informações das receitas do SESI/RS, no exercício de 2015, 

conforme quadro a seguir e respectiva análise crítica: 

 
Quadro 6 – Demonstração da receita prevista e arrecadada 

Valores em R$ 1,00 

Receitas Previsão 2015 Arrecadação efetiva 2015 

Receitas Correntes R$ 320.139.227,61 R$ 293.609.420,66 

Receitas de Contribuições R$ 235.720.132,00 R$ 220.423.824,93 

Receita Patrimonial R$ 13.434.288,00 R$ 13.586.988,03 

Receitas Industriais -0- -0- 

Receitas de Serviços R$ 23.052.129,65 R$ 20.204.973,54 

Outras Receitas Correntes R$ 47.932.677,96 R$ 39.393.634,16 

Receitas de Capital -0- R$ 111.772,50 

Alienação de Bens -0- R$ 111.772,50 

Transferências de Capital -0- -0- 

Outras Receitas de Capital -0- -0- 

Total  R$ 320.139.227,61 R$ 293.721.193,16 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

Análise Crítica: 

 

As receitas totais previstas para o exercício de 2015, de R$ 320.139.227,61, estavam 

compostas em 100% por receitas correntes e 0,00% de receitas de capital. Das receitas correntes, a 

rubrica mais representativa eram as receitas de contribuições, representando 73,63%. Quanto à 

arrecadação efetiva, que foi de R$ 293.721.193,16, a composição apresentou 99,96% de receitas 

correntes e 0,04% de capital. Das receitas correntes, as de contribuições, sozinhas, representaram 

75,07%. 

A Entidade, no exercício de 2015, arrecadou R$ 26.418.034,45 a menos do que o previsto, 

representando 8,25% do total. A principal variação negativa foi a da rubrica “receitas de 

contribuições”, cuja arrecadação a menor foi de R$ 15.296.307,07. Esta variação está atrelada a 

queda da atividade industrial no Estado do RS, com a diminuição de postos de trabalho, base de 

cálculo para a arrecadação do SESI, e pela perda de segmentos econômicos que migraram para o 

INCRA, conforme determinação da RFB. Na montagem do orçamento inicial a Entidade previu 

gastos de custeio e investimentos que, se realizados, necessitariam do uso dos resultados passados, 

com a utilização dos saldos de caixa já gerados. 
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Esta necessidade se realizou e foi necessário contabilizar o montante de R$ 23.168.460,37 

como receitas de exercícios anteriores, frente ao montante previsto de R$ 32.308.838,25. 

 

 

 Informações sobre a execução das despesas 3.3.5

 

Despesas totais por modalidade de contratação 

 

Nesta seção do Relatório de Gestão são apresentadas as informações sobre a execução das 

despesas do SESI/RS, dos exercícios de 2014 e 2015, distribuídas por conta e modalidade de 

contratação. 
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Quadro 7 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2014 
Valores em R$ 1,00 

Despesa/Conta $ % 

Modalidade de Licitação Contratações Diretas2 

Concorrência Convite Pregão Concurso 
Dispensa por 

valor 

Demais 

Dispensas 
Inexigibilidade 

Pessoal e Encargos Sociais R$ 113.313.553,83 41,80% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Juros e Encargos da Dívida -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Contribuições (Correntes) R$ 16.128.476,47 5,95% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Subvenções Sociais 

(Correntes) 
R$ 13.883.872,67 5,12% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Diárias R$ 16.558,75 0,01% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Material de Consumo R$ 21.254.854,75 7,84% R$ 284.018,67 -0- R$ 15.972.448,09 -0- R$ 3.385.054,51 R$ 45.866,91 R$ 1.567.466,57 

Passagens e Despesas com 

Locomoção 
R$ 5.714.774,70 2,11% -0- -0- R$ 1.778.182,50 -0- -0- -0- -0- 

Outros Serviços de Terceiros R$ 62.966.578,58 23,23% R$ 3.541.427,90 R$ 467.871,19 R$ 29.675.678,72 -0- R$ 5.476.998,45 R$ 1.941.746,38 R$ 4.517.884,56 

Arrendamento Mercantil -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Auxílios (Capital) -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Obras e Instalações (Capital) R$ 27.842.334,98 10,27% R$ 26.427.622,06 -0- -0- -0- R$ 369.750,63 -0- R$ 28.527,26 

Equipamentos e Material 

Permanente (Capital) 
R$ 9.586.803,95 3,54% -0- -0- R$ 8.315.719,54 -0- R$ 411.524,41 -0- R$ 859.560,00 

Inversões Financeiras R$ 403.229,72 0,15% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Amortização da Dívida -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Total R$ 271.111.038,40 100,00% R$ 30.253.068,63 R$ 467.871,19 R$ 55.742.028,85 R$ 0,00 R$ 9.643.328,00 R$ 1987.613,29 R$ 6.973.438,39 

Fonte: Relatórios Gestão de Controladoria – GECON e Gestão de Suprimentos – GESUP 

 

 

                                                 
2 Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC); 

Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC). 
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Quadro 8 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2015 
Valores em R$ 1,00 

Despesa/Conta $ % 

Modalidade de Licitação Contratações Diretas3 

Concorrência Convite Pregão Concurso 
Dispensa por 

valor 

Demais 

Dispensas 
Inexigibilidade 

Pessoal e Encargos Sociais R$ 126.915.226,01 43,21% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Juros e Encargos da Dívida -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Contribuições (Correntes) R$ 15.469.215,65 5,27% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Subvenções Sociais 

(Correntes) 
R$ 14.546.641,35 4,95% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Diárias R$ 800,00 0,00% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Material de Consumo R$ 12.525.385,33 4,26% R$ 66.172,23 -0- R$ 9.210.031,55 -0- R$ 2.483.666,66 R$ 33.506,67 R$ 732.008,21 

Passagens e Despesas com 

Locomoção 
R$ 5.198.237,02 1,77% -0- -0- R$ 1.829.839,10 -0- R$ 88.337,77 R$ 87.123,89 R$ 24.115,38 

Outros Serviços de Terceiros R$ 69.942.957,45 23,81% R$ 2.931.396,03 R$ 81.505,53 R$ 37.308.824,96 -0- R$ 5.288.695,23 R$ 3.215.322,81 R$ 4.935.748,26 

Arrendamento Mercantil -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Auxílios (Capital) -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Obras e Instalações (Capital) R$ 43.269.207,35 14,73% R$ 43.186.712,24 -0- -0- -0- R$ 55.584,57 R$ 26.910,54 -0- 

Equipamentos e Material 

Permanente (Capital) 
R$ 5.834.426,93 1,99% -0- -0- R$ 5.068.147,01 -0- R$ 294.949,39 R$ 2.239,00 R$ 152.167,50 

Inversões Financeiras R$ 19.096,07 0,01% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Amortização da Dívida -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Total R$ 293.721.193,16 100% R$ 46.184.281,54 R$ 81.505,53 R$ 53.416.845,11 -0- R$ 8.211.233,97 R$ 3.365.102,98 R$ 5.844.039,51 

Fonte: Relatórios Gestão de Controladoria – GECON e Gestão de Suprimentos – GESUP 

 

  

                                                 
3 Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC); 

Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC). 
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Despesas por grupo e elemento de despesa 

 

O demonstrativo a seguir, compreende informações sobre a programação orçamentária do 

SESI/RS para o exercício de 2015, demonstradas por despesas correntes e despesas de capital, bem 

como a variação, em relação ao exercício de 2014. 

 
Quadro 9 – Demonstração das despesas correntes e capital 

Valores em R$ 1,00 

Despesas Exercício 2015 Exercício 2014 Variação 

Despesas Correntes R$ 244.598.462,81 R$ 233.278.669,75 4,85% 

Pessoal e Encargos Sociais R$ 126.915.226,01 R$ 113.313.553,83 12,00% 

Juros e Encargos da Dívida -0- -0- -0- 

Outras Despesas Correntes R$ 117.683.236,80 R$ 119.965.115,92 -1,90% 

Despesas de Capital R$ 49.122.730,35 R$ 37.832.368,65 29,84% 

Investimentos R$ 49.103.634,28 R$ 37.429.138.93 31,19% 

Inversões Financeiras R$ 19.096,07 403.229,72 -95,26% 

Amortização da Dívida -0- -0- -0- 

Total R$ 293.721.193,16 R$ 271.111.038,40 8,34% 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

Análise Crítica: 

 

Na rubrica pessoal e encargos sociais, a variação total positiva foi de R$ 13.601.672,18, 

representando um acréscimo de 12,00% sobre o executado no exercício de 2014 e uma economia de 

3,66% sobre o programado, que era de R$ 131.739.555,61. Esta variação decorreu principalmente 

do dissídio coletivo, acrescido aos salários a partir de janeiro de 2015, cujo percentual foi de 7,25%. 

Quando comparado ao orçamento do período, os gastos com pessoal e encargos sociais atingiram 

96,42% do previsto, gerando uma economia orçamentária de R$ 4.715.339,24, já as demais 

despesas correntes variaram negativamente em 1,90%, de um exercício para outro. Esta redução 

ocorreu de uma forma bastante linear entre a maioria das rubricas, sendo as mais representativas, as 

seguintes: 

 Material farmacológico, com uma redução de R$ 6.893.039,35, em relação a 2014, 

decorrente de uma alteração no formato do custeio da campanha de vacinação, onde no ano 

de 2014 o SESI/RS adquiriu as vacinas para aplicação, diferente do ocorrido em 2015, 

quando a aquisição foi feita em conjunto com o serviço de aplicação, mudando a natureza de 

material de consumo, para contratação de serviços. 

 Serviços médicos e laboratoriais, com um aumento de R$ 6.566.037,42, em relação a 2014, 

decorrente do descrito no parágrafo referente a material farmacológico. 

 Gastos com energia elétrica, com um acréscimo de R$ 954.307,76, superior a 2014, 

decorrente do aumento nas tarifas e nos custos de operação. 

 Serviços de internet, com um acréscimo de R$ 1.853.282,08, em relação a 2014, decorrente 

da necessidade da atualização da rede, para o uso da tecnologia de fibras óticas. 

 Repasse regimental para a FIERGS, com uma redução de R$ 659.260,82, em relação a 

2014, decorrente da queda na arrecadação compulsória, que é a base de cálculo do referido 

repasse. 
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Cabe salientar, ainda, que todos estes gastos foram devidamente orçados, e mesmo tendo 

algumas variações significativas, quando comparados ao exercício anterior, atingiram apenas 

93,36% do orçamento previsto, gerando uma economia de R$ 17.384.650,44. 

Nos gastos com investimentos, ocorreu uma variação positiva de R$ 11.674.495,35 

(31,19%), em relação ao exercício anterior, decorrente da execução de obras de melhorias e 

ampliação das Unidades físicas, aprovadas para o período. No ano anterior, não foi possível a 

contratação de um volume maior, em função das dificuldades encontradas na contratação de 

fornecedores, por meio de processos licitatórios, já que orçamentariamente a Entidade havia 

reservado recursos da ordem de R$ 58.106.849,39. Para 2015, apesar do crescimento do volume de 

investimentos em relação a 2014, foram executados somente 84,90% do valor orçado, que foi de R$ 

57.836.148,44, tendo como justificativa as mesmas dificuldades ocorridas anteriormente. 

Já nas inversões financeiras a variação negativa R$ 384.133,65 decorreu da não execução de 

investimentos permanentes por parte do condomínio do complexo administrativo, no qual a 

Entidade é condômina e participa proporcionalmente da sua propriedade. 

 

 

3.4 Desempenho operacional 

 

As metas para o ano, mesmo após redimensionadas por ocasião da retificação orçamentária, 

sofreram o impacto da situação de crise econômica, ficando sua realização em vários serviços, 

pouco abaixo do projetado. O volume de atendimentos, todavia, foi praticamente mantido 

(11.043.016 ou pouco abaixo dos 11.748.889 do ano anterior). Ao longo do ano, foi aplicado um 

total de R$ 99.604.717,00 em Educação e ações educativas, sendo que, deste montante, R$ 

59.893.460,00 foram em atividades educativas gratuitas. Isso significou uma aplicação de 54,30% e 

32,60%, respectivamente, da arrecadação compulsória líquida, quando as metas eram de 33,33% 

para aplicação em educação e 16,67% para aplicação em ações educativas gratuitas. Esse valor 

equivale a 109.210 matrículas em educação e outras ações educativas, sendo que dessas, 78.282 

gratuitas. Já na área de Qualidade de Vida foram aplicados R$ 117.748.072,35, com o atingimento 

de 98,00% das metas projetadas. 

A retração econômica vivenciada, a partir especialmente do segundo semestre, foi por certo 

o principal fator a impactar os resultados do ano. Não obstante, as ações finalísticas não deixaram 

de ser cumpridas. Na área de Educação, foram efetivadas 6.401 matrículas em educação básica e 

53.335 matrículas em educação continuada. 

No que se refere à educação básica, o SESI/RS dispõe de nove escolas de educação infantil, 

com sedes em nove diferentes municípios do estado, onde foram atendidas 853 crianças durante o 

ano. A proposta pedagógica é voltada para a valorização da singularidade dos alunos, dos direitos 

fundamentais e dos deveres garantidos, desde os primeiros anos de vida da criança, buscando 

sempre a formação de um ser humano crítico, capaz de reflexões, solidário e sensível às 

necessidades sociais. 

O SESI oferta, ainda, os cursos de Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos, sob a forma Presencial e de Educação a Distância. A 

Escola de Pelotas desenvolve a EJA presencial e na modalidade a distância, e os demais polos, num 

total de 9, oferecem somente em EAD. Considerando as demandas do Mundo do Trabalho, a 

proposta do curso é proporcionar o máximo de condições para a construção e aquisição do 

conhecimento, o acesso à informação e o desenvolvimento de competências necessárias para o 

mundo do trabalho e o desenvolvimento do exercício da cidadania, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida dos trabalhadores da indústria e seus dependentes. 
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Em 2015, ações de melhorias foram implantadas para este programa, Mundo do Trabalho, 

como a elaboração de um Banco de Questões próprias para o produto, monitoramentos constantes e 

orientações online para os professores, tudo isto, visando à qualidade e uniformidade das 

informações. Foi realizado alinhamento administrativo de todas as secretarias da EJA a fim de 

padronizar os processos, minimizando assim, as dúvidas e as inconsistências existentes até então. 

Durante este ano, foram desenvolvidas 5.464 matrículas. 

No que tange ao Ensino Médio Regular, o modelo educacional da Escola do SESI foi 

construído a partir da identificação das melhores práticas existentes no Ensino Médio no Brasil e no 

Mundo. A Escola de Ensino Médio SESI Eraldo Giacobbe, da cidade de Pelotas, foi reconhecida 

pelo Ministério da Educação, junto com outras 177 instituições educacionais brasileiras, como 

exemplo de inovação e criatividade na educação básica. 

Já na Educação Continuada, considerando a unidade de propósito no atendimento do público 

nos diversos programas da educação, foram realizadas ações a fim de: alinhar metodologias, 

reformular a estrutura de alguns cursos, revisar e atualizar materiais didáticos, adquirir 

equipamentos tecnológicos (lousa interativa, kit de Robótica) e jogos educativos. No intuito de 

atender às exigências do mundo do trabalho e à importância da qualificação profissional constante, 

o SESI/RS ofertou cursos de Idiomas, Informática e Inclusão digital e de Educação Continuada para 

o Mundo do Trabalho, para jovens e adultos. Para ampliar ações práticas de aprendizagem, o 

SESI/RS expandiu ações do curso de Conversação em Inglês. Do mesmo modo, ampliou a oferta de 

cursos para desenvolver habilidades socioemocionais e ampliar a capacidade criativa, inovadora e 

de comunicação, por meio de cursos de formação pessoal e profissional, totalizando nesta 

modalidade 53.289 matriculas neste ano. 

No programa de contraturno escolar, que atende crianças de 06 a 12 anos, o SESI/RS vem 

implantando uma nova metodologia, desde 2013, de forma progressiva. No ano de 2015, o 

programa aprender@aprender foi implantado em mais três Centros de Atividades, totalizando 15 

Unidades. Esta metodologia visa ao desenvolvimento integral da criança no que tange aos aspectos 

socioemocionais, cognitivo, físico e cultural. Para tal, utiliza-se como método de aprendizagem a 

pesquisa, com foco no letramento científico, no desafio ético, na robótica educativa e na qualidade 

de vida. 

Nos dias 27 e 28/11/2015 foi realizado o Torneio Regional de Robótica FIRST LEGO 

LEAGUE, na sede da FIERGS, com 37 equipes participantes do RS e uma de SC. Participaram 400 

crianças e jovens, 70 técnicos, além de 100 voluntários (Juízes e atividades de apoio). 

Na área de Qualidade de Vida, o SESI buscou apoiar a produtividade e competitividade da 

indústria, por meio de ações de segurança e saúde no trabalho e ações voltadas ao estilo de vida 

saudável de trabalhadores e dependentes. Mais especificamente, as ações nessa área objetivaram 

sensibilizar a indústria para a gestão socialmente responsável; Promover a segurança e saúde do 

trabalhador na indústria e incentivar, nos trabalhadores, a adoção de um estilo de vida saudável por 

meio de ações de promoção da saúde, esporte, cultura, lazer e alimentação saudável. 

Considerando o cenário econômico desfavorável à indústria, o SESI, em consonância com 

as metas estabelecidas no Plano de Ação 2015, buscou viabilizar uma maior aproximação com as 

indústrias, desenvolvendo iniciativas diferenciadas, de forma a auxiliá-las diante do momento de 

crise. Entre as estratégias em Qualidade de Vida, que têm como objetivo a promoção da saúde do 

trabalhador e de ambientes de trabalhos seguros e saudáveis, destacam-se, a ampliação do 

atendimento via mobilidade e o desenvolvimento de novas abordagens de captação de clientes, com 

menor custo para o cliente. Como resultado, apesar da crise, alcançou-se 98,00% da meta projetada. 

Desta forma, apesar da situação de retração, o desempenho geral dos produtos que compõem o Foco 

Estratégico Qualidade de Vida manteve o equilíbrio, com a superação das metas em alguns, 

compensando aqueles em que os resultados ficaram aquém do esperado. A Campanha SESI de 

Segurança e Saúde no Trabalho, o Programa Jogos do SESI e o Programa Sorrir Faz Bem, voltado à 
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saúde bucal e promoção da saúde, são exemplos de atuação da área de Qualidade de Vida do SESI 

no sentido de ampliar a atuação nas indústrias mesmo nesse ano de crise. 

Dentre as principais realizações da área de Qualidade de Vida, pode-se citar 49.482 

matrículas em ações de educação continuada, 24.155 trabalhadores inscritos nos Jogos do SESI, 

31.505 trabalhadores beneficiados com o Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida, 146.435 

trabalhadores atendidos em programas de Segurança e Saúde no Trabalho, 150.212 trabalhadores 

vacinados contra a gripe, e 251.895 consultas odontológicas em diferentes modalidades de 

atendimento. 

Os Jogos do SESI foram realizados em 65 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, 

abrangendo 34 diferentes competições de 19 modalidades diferentes. Os Jogos que, pela dimensão, 

são considerados um dos maiores campeonatos amadores do Estado, foi submetido em 2015 a uma 

revisão metodológica com o objetivo de otimizar recursos disponíveis e também renovar as equipes 

e empresas participantes, além de ampliar o número de participação dos trabalhadores. 

A demanda por serviços em Segurança e Saúde no Trabalho sofreu grande impacto devido à 

retração na atividade econômica, registrando redução de empregos formais ou a suspensão 

temporária dos contratos de trabalho, mediante negociação sindical, o que afeta o volume de 

trabalhadores assistidos pelos programas. A perda da confiança dos empresários, a ociosidade 

elevada e a queda do emprego, influenciaram diretamente a decisão de reduzir custos e postergar 

investimentos. Com isso, as metas relacionadas aos Programas Legais em SST não foram atendidas 

em sua plenitude. 

A campanha de imunização promoveu a vacinação contra a gripe sazonal pelo vírus 

influenza, proporcionando a redução dos custos da indústria com afastamentos do trabalho pelos 

sintomas da gripe e suas consequências. Apesar desses claros benefícios, a demanda por vacinas 

registrou uma queda em relação ao exercício anterior. A queda observada pode estar relacionada 

aos fatores climáticos, com temperaturas invernais mais amenas, bem como com a crise econômica 

enfrentada pela indústria, ocasionando menor procura para este programa que, mesmo altamente 

subsidiado, prevê uma contrapartida por parte das empresas. 

Na Odontologia, o projeto Construindo Sorrisos, de 2014, deu lugar ao Programa Sorrir Faz 

Bem, trazendo uma nova visão da prática odontológica, que associa atendimentos curativos com 

atividades educativas e preventivas, dentro da concepção de atenção em saúde bucal. Mas, apesar 

do bom desempenho da Odontologia com esse programa, no global, considerando gabinetes fixos e 

unidades móveis odontológicas, o percentual de realização de metas foi de 97,00%. 

 

 

3.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho 

 

O acompanhamento da gestão se dá com base num conjunto de indicadores de desempenho 

que permitem identificar o nível de cumprimento dos resultados, monitorando o alcance de metas e 

objetivos. Os indicadores são analisados periodicamente nas Reuniões de análise estratégica e 

operacional. 

Os indicadores são categorizados pelo seu nível de acompanhamento (estratégico ou 

operacional) e pela tipologia (eficácia, eficiência, efetividade e economicidade), com base no 

propósito da medição. Os indicadores estratégicos são diretamente vinculados ao acompanhamento 

pelo Conselho, Direção Regional e Direção Executiva, enquanto os operacionais, acompanhados 

pelo corpo Gerencial e Técnico e, referem-se aos indicadores de acompanhamento de processos das 

áreas de negócios e/ou administrativas. 
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Quadro 10 – Indicadores Institucionais do SESI/RS 

N.º Nome do Indicador 

Índice de 

Referência 

(Alcançado em 

2014) 

Índice 

Previsto 

Índice 

Alcançado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo / critério de apuração 

Unidade de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

01 
Sustentabilidade 

financeira 
19,30% 10,00% 9,56% Mensal 

[(Receita Total – Despesas Correntes) / Receita 

Total] * 100 
% Economicidade 

02 
Margem líquida total 

das linhas de negócio 
6.20% -11,4% -8,56% Mensal (Resultado líquido / receita total) x 100 % Eficiência 

03 

Índice de 

disponibilidades 

(liquidez imediata) 

2,68 1,70 2,55 Mensal 

Se RL > 0: ID = (Disponibilidades-RL) / Passivo 

Circulante 

Se RL < 0: ID = Disponibilidades / Passivo 

Circulante 

Índice Eficiência 

04 Liquidez geral 3,39 1,00 3,65 Mensal Ativo / Passivo Índice Eficiência 

05 
Execução 

orçamentária total 
88,00% 100,00% 91,75% Mensal 

{(Somatório das despesas correntes e despesas de 

capital realizadas) / Orçamento total previsto} x 

100 

% Eficácia 

06 
Orçamento destinado 

para área-fim 
72,50% 75,50% 75,20% Mensal (Despesa da área de negócio / Despesa total) x 100 % Eficiência 

07 

Taxa de gratuidade 

regimental (aplicação 

do compulsório em 

gratuidade – CR) 

29,00% 16,67% 32,60% Mensal 

Despesas com Gratuidade em Educação / Receita 

Líquida de Contribuição (83,25%) Conforme: 

Referenciais da Gratuidade SESI – DIRET / 

UNIGEST 

% Eficiência 

08 
Aplicações em 

Educação 
35,40% 33,33% 54,30% Mensal 

[(Despesa total aplicada em educação – receita de 

serviços em Educação) / Receita liquida de 

contribuição compulsória] x 100 

% Eficiência 

09 

Comprometimento da 

folha de pagamento na 

contribuição 

compulsória líquida 

55,50% 65,00% 64,94% Mensal 

{[Total das Despesas de pessoas e encargos sociais 

/ (Receita Bruta de Contribuições –Repasse 

FIERGS – 3,5% da arrecadação indireta – 

Descontos da Arrecadação Direta)] x 100} 

% Eficiência 

10 
Empresas industriais 

atendidas 
7.587 7.742 7.834 Mensal Somatório da contagem de CNPJs diferentes 

Estabelecimentos 

Industriais 
Efetividade 

11 Atendimentos 11.748.889 12.002.408 11.043.016 Mensal Somatório de todos os atendimentos Atendimentos Eficácia 

12 Matrículas 116.128 112.460 109.210 Mensal 
Número total de matrículas residuais ou 

remanescentes + Número total de matrículas novas 
Matrículas Eficácia 

13 Matrículas Gratuitas 99.348 96.582 78.263 Mensal Somatório de matrículas gratuitas Matrículas Eficácia 

file:///C:/Users/fernando.ferreira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/23BE3C14.xlsx%23Atendimentos!A1
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N.º Nome do Indicador 

Índice de 

Referência 

(Alcançado em 

2014) 

Índice 

Previsto 

Índice 

Alcançado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo / critério de apuração 

Unidade de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

14 
Matrículas em 

Educação Básica 
6.764 6.775 6.401 Mensal 

Matrículas Ensino Médio + Matrículas de Ensino 

Infantil + Matrículas em EJA 
Matriculas Eficácia 

15 
Matrículas em 

Educação Continuada 
109.364 105.685 102.809 Mensal Matrículas Totais – Educação Básica Matriculas Eficácia 

16 
Taxa de concluintes 

EJA 
87,80% 80,00% 91,48% Semestral 

(Número de alunos aprovados / Número 

matrículas) *100 
% Efetividade 

17 
Taxa de abandono 

EJA 
16,14% 15,00% 18,57% Semestral 

(Número de alunos com situação "evadido" e 

"cancelado" / Número matrículas) *100 
% Eficácia 

18 
Indústrias atendidas 

com serviços de SST 
2.446 2.640 2.607 Mensal 

Somatório de Indústrias atendidas sem dupla 

contagem nos produtos Saúde Auditiva, 

PPRA/LRA, PCMSO, PPPA e Campanha de 

Vacinação. 

Indústrias Efetividade 

19 

Trabalhadores 

atendidos em SST 

(DR) 

225.672 250.000 199.689 Mensal 

Trabalhadores atendidos em Saúde Auditiva (Sem 

CNPJ já informados em outros produtos do 

cálculo) x % calculado pelo índice que estima 

quantos trabalhadores foram atendidos em 

Audiometrias + Total de Pessoas Atingidas em 

PPRA, PCMSO e PPPA + Total de Pessoas 

Vacinadas (descontando os CNPJs já informados 

em (PCMSO, PPRA, PPPA e Saúde Auditiva) 

Trabalhadores Efetividade 

20 
Atendimentos em 

Vida Saudável 
4.041.940 3.768.979 3.668.475 Mensal 

Somatório de atendimentos realizados nos serviços 

de Vida Saudável 
Atendimentos Eficácia 

21 
Consultas 

Odontológicas 
260.862 261.211 251.895 Mensal 

Somatório de consultas realizadas nos serviços de 

odontologia 
Consultas Eficácia 

22 

Tempo médio de 

capacitação por 

colaborador 

34,47 36,00 26,84 Mensal 

Total de horas destinadas à capacitação / Total de 

Colaboradores do período + Acumulado dos 

demitidos do período 

Horas Eficácia 

23 Turnover 15,62% 10,00% 18,21% Mensal 

(((Número total de Admitidos por substituição + 

Número total de Demitidos) / 2) / efetivo médio) * 

100 

% Eficácia 

24 
Média de dias de 

Captação e Seleção 
69 70 60 Mensal 

Média de dias utilizados para a realização do 

processo seletivo 
Dias Eficácia 

Fonte: Assessoria de Gestão Estratégica – AGEST com base em relatórios dos Sistemas de Produção 
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Análise crítica dos indicadores de desempenho 

 

Conforme já explanado, o desempenho geral do SESI/RS foi fortemente afetado pelo 

cenário de crise, de modo que os indicadores de desempenho refletem essa realidade. 

A margem líquida total das linhas de negócios ficou em -8,56%, para uma meta de 11,40%, 

ou seja, 83,89% da meta prevista. Tal desempenho teve origem nas realizações orçamentárias de 

receitas e despesas, respectivamente 94,10% e 91,50% dos valores previstos. 

O total de atendimentos ficou em 92,00% da meta prevista, totalizando 11.043.016. Os 

principais serviços que impactaram esse indicador foram Educação Infanto-Juvenil, Atleta do 

Futuro, SESI Ginástica na Empresa, Campanha de Vacinação e o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais e, especialmente Ginástica na Empresa, que realizou 1.619.892 atendimentos, ou 

83,70% da meta. Os novos desafios da indústria, dentro do contexto econômico atual, com foco na 

produtividade, estimularam o SESI a repensar a forma de atuação da Ginástica na Empresa, 

vislumbrando resultados em médio e longo prazo, com uma reestruturação na metodologia e na 

logística de atuação dos profissionais, o que gerou de imediato um impacto no atingimento na meta 

prevista. 

O total de matrículas, indicador composto por todos os serviços educacionais em educação 

básica e continuada (Ensino Médio, Educação Infantil, EJA Fundamental e Médio, Educação 

Continuada em Educação e Educação Continuada em Saúde e outras ações de educação como o 

Atleta do futuro, cursos de Educação Alimentar e Oficinas Culturais), ficou em 97,10% da meta, o 

que é considerado um bom desempenho no cenário atual. 

Foi realizado em 2015 um total de 78.263 matrículas gratuitas. Uma redução de 21,22%, 

comparados ao exercício de 2014, e alcance de 81,03% da meta do ano. Um dos maiores impactos 

deste desempenho está relacionado ao reenquadramento das Oficinas Culturais, que a partir da 

revisão da árvore de produtos e recomendação do DN, deixaram de compor essa produção. Em 

2015 este serviço realizou 6.550 matrículas. 

No Ensino Médio Regular, a adversidade socioeconômica força muitos alunos a buscarem 

uma fonte de renda, gerando dificuldade de adesão a esta modalidade de ensino, impossibilitando o 

atingimento integral da meta, que em 2015 foi fixada em 100 matrículas. Com relação ao EJA, o 

atraso do processo de recredenciamento dos cursos pelo CEEd/RS, levou a um desempenho pouco 

inferior ao previsto, atingindo 94,00% de realização da meta. As metas da Educação Continuada em 

Educação atingiram 98,00% do projetado. Nessa área, destaca-se o bom desempenho dos cursos de 

Educação Continuada para o Mundo no Trabalho, com realização 11,00% acima da meta prevista, 

fato impulsionado pelo período de layoff das indústrias. Por outro lado, a meta das matrículas de 

Informática não foi alcançada devido ao fato de que a oferta de cursos tem sido ampla e contínua 

desde 2012, o que faz com que este conhecimento venha se multiplicando dentro das empresas e em 

ambientes familiares, reduzindo a demanda. 

Já no caso da Educação Continuada em Saúde, para 2015, o SESI/RS havia projetado um 

crescimento expressivo nas matrículas de CIPA, muito acima da média histórica, mas essa projeção 

foi frustrada pela situação econômica. Este produto é afetado diretamente pela redução dos postos 

de trabalho e sofre, ainda, influência na baixa adesão de matrículas, devido à suspensão temporária 

dos contratos de trabalho e da redução do quadro funcional de empresas pequenas que, abaixo de 20 

trabalhadores, ficam desobrigadas de constituir uma comissão de funcionários e, por conseguinte, 

de treiná-los em maior número. Foram realizadas 9.494 matrículas para uma meta de 15.044. 

A taxa de abandono em EJA foi de 18,57%, 3,57 pontos percentuais acima do previsto. 

Considerando que em 2015 existiram dificuldades para iniciar o 1º semestre letivo, devido à tardia 

autorização de credenciamento dos polos, por consequência, houve desistências de alunos novos 

que já haviam se matriculado, mas não puderam iniciar as aulas presenciais, pois estas só seriam 
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viáveis pós-autorização. As demissões ocorridas na indústria também impactaram no desempenho 

deste indicador. 

Em 2015 foram atendidos 199.689 Trabalhadores em SST, 79,88% da meta prevista. Este 

indicador considera os Programas Legais em SST, Campanha de Vacinação e os serviços de Saúde 

Auditiva. Ainda com relação à Segurança e Saúde no Trabalho (SST), o SESI desenvolveu uma 

Campanha de SST com o conceito “Sem Segurança e Saúde no Trabalho, toda a empresa fica 

frágil”. Esta abordagem das indústrias no Estado trouxe para os serviços de Saúde e Segurança do 

SESI, 325 novos CNPJs, com 26.756 trabalhadores vinculados. Esta ação, e as adesões a outros 

serviços complementares, minimizaram em parte os efeitos da crise econômica, que ocasionou 

extinção de empregos formais ou a suspensão temporária dos contratos de trabalho, o que afeta o 

volume de trabalhadores assistidos pelos programas. A perda da confiança dos empresários, a 

ociosidade elevada e a queda do emprego, influenciaram diretamente a decisão em postergar 

investimentos e consumo. A Campanha de Vacinação previu alcançar 250.000 trabalhadores, 

juntamente com o fornecimento de materiais educativos, a fim de promover orientações e medidas 

de cuidados e prevenção da gripe sazonal. A meta não foi alcançada devido a vários fatores: o 

clima, com temperaturas invernais mais amenas em relação aos outros anos, o que diminui a 

circulação do vírus e por consequência a incidência da gripe; a presença reduzida do tema na 

imprensa, contribuindo para criar a percepção de que o problema neste ano foi bem menor em 

relação ao passado; a crise econômica enfrentada pela indústria, ocasionando menor procura para 

este programa. 

As análises dos indicadores Tempo Médio de Capacitação por Colaborador, Turnover e 

Média de dias de Captação e Seleção são apresentadas no Item 6.1.1, deste relatório. 

 

 

  



Relatório  de Gestão 2015                 SESI –  Departamento Regional  do Rio Grande do Sul  

36 

4. GOVERNANÇA 

 

O Departamento Regional do SESI no Estado do Rio Grande do Sul, embora vinculado a um 

sistema federativo de caráter nacional, é autônomo no que se refere à administração de seus 

serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias. Está, porém, interna 

e externamente submetido a uma estrutura de governança que visa a assegurar as boas práticas sob o 

ponto de vista ético e administrativo. 

 

 

4.1 Descrição das estruturas de governança 

 

O Conselho e a Diretoria Regional constituem as principais instâncias de governança do 

SESI/RS. Em âmbito nacional há ainda o Departamento Nacional, órgão administrativo “incumbido 

de promover, executivamente, os objetivos institucionais, nos setores técnico, operacional, 

econômico, financeiro, orçamentário e contábil, segundo os planos e diretrizes adotados pelo 

Conselho Nacional”. O Conselho Nacional é o órgão normativo superior, o qual exerce, em nível de 

planejamento, a fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades do SESI, tendo ainda o 

poder de inspecionar, fiscalizar e intervir, em caráter de correição, nos Departamentos Regionais. 

Em âmbito regional, além do Conselho e Diretoria Regional, há outras instâncias cujo 

objetivo é analisar e verificar a adequação das práticas adotadas quanto aos padrões éticos, 

administrativos e de transparência exigidos à organização. 

Os Comitês, Estratégico e de Negócios, constituem instâncias de apoio à governança, 

realizando a seleção, a priorização e o acompanhamento de projetos, orçamento, prazos, políticas e 

estratégias de TI para os negócios, obras e temas de interesse estratégico (como gestão de pessoas e 

gestão de riscos administrativos e financeiros), respectivamente. Participam dos Comitês o Diretor-

Superintendente, o Diretor de Operações, Gestores e Técnicos convidados da DIOPE, GEOPE, 

AGEST, DSC e GINFO (quando Comitê de Negócio), GENGE (quando Obras), GEDPE e GEAPE 

(quando Pessoas). 

Já o Comitê de Ética atua de forma sistêmica para todas as Entidades do Sistema FIERGS, 

sendo constituído pelos Diretores de Operações do SESI e do SENAI, Gerente de Operações do 

IEL, Diretora de Serviços Compartilhados, Gestores das Áreas de Gestão de Pessoas, da Auditoria 

Interna e da Unidade Jurídica. Esse comitê tem por função promover, orientar, gerir, divulgar, zelar 

e atualizar o código de ética, além de apurar as denúncias, encaminhando pareceres e 

recomendações às instâncias competentes. 

Já o controle dos padrões de trabalho, quanto à sua legalidade e conformidade, dá-se por 

uma série de instâncias e mecanismos, conforme segue: 

 
Quadro 11 – Mecanismos de Controle dos Processos de Gestão e Operação 

Mecanismo Atribuições / Forma de Atuação 

Auditoria dos Órgãos de 

Controle CGU / TCU 

Visa a assegurar o cumprimento da finalidade institucional da Entidade e aplicação dos 

recursos em conformidade com os princípios constitucionais. 

Auditoria Independente 
Tem por objetivo verificar a adequada aplicação das Normas Brasileiras de 

Contabilidade e a legislação específica no que for pertinente. 

Auditoria Interna AUDIN 

Auditorias para verificar a aderência dos controles aos processos e a observação das 

normas internas e dos dispositivos legais referentes aos processos administrativos, 

financeiros e fiscais. 
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Mecanismo Atribuições / Forma de Atuação 

Monitorias Operacionais 

Monitorias realizadas pela GEOPE, desde 2013, conforme cronograma anual, com a 

finalidade de verificar a qualidade operacional das ações relacionadas aos processos de 

suporte à gestão nas Unidades. Após a visita de monitoria é encaminhado ao Gerente 

de Operações um relatório descritivo contendo Pontos Fortes e Oportunidades de 

Melhorias. 

Controle Gerencial 
De forma complementar, os padrões de trabalho são controlados diariamente por meio 

da supervisão técnica-administrativa, realizada pelos gestores e técnicos das áreas. 

Fonte: Assessoria de Gestão Estratégica – AGEST e Auditoria Interna – AUDIN 

 

 

4.2 Informações sobre dirigentes e colegiados 

 

A estrutura de governança do Departamento Regional do SESI/RS segue os parâmetros 

estabelecidos no Regulamento do Serviço Social da Indústria, tendo assim, duas instâncias de 

gestão, o Conselho Regional, com papel deliberativo, e a Direção Regional, com papel executivo. 

Na sequência do relatório, os papeis de ambos serão descritos, iniciando pelo Conselho Regional, o 

qual, conforme prevê o regulamento, é composto pelos seguintes representantes: 

 Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, que é o seu 

presidente nato; 

 Quatro delegados das atividades industriais, escolhidos pelo Conselho de Representantes da 

Entidade Federativa; 

 Um delegado das categorias econômicas dos transportes, das comunicações e da pesca, 

escolhido pela respectiva associação sindical de maior hierarquia e antiguidade existente na 

base territorial respectiva; 

 Um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, designado pelo titular da pasta; 

 Um representante do Estado do Rio Grande do Sul, designado pelo competente Chefe do 

Poder Executivo; 

 Um representante dos trabalhadores da indústria, indicado pela organização dos 

trabalhadores mais representativa da região. 

Os conselheiros regionais, nas suas faltas e impedimentos, são substituídos pelos suplentes 

designados. 

Segue a composição do Conselho Regional do SESI/RS para o exercício de 2015, 

relacionando os membros titulares e suplentes: 
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Quadro 12 – Membros do Conselho Regional do SESI/RS 

Nome 

Período de gestão no 

exercício Função Órgão ou Entidade 

Início Fim 

Heitor José Müller 01/01/2015 31/12/2015 
Presidente do 

Conselho Regional 

Federação das Indústrias 

do Estado do Rio 

Grande do Sul 

Antônio Roso 01/01/2015 31/12/2015 CR – Titular 

Representantes das 

atividades Industriais 

Humberto César Busnello 01/01/2015 31/12/2015 CR – Titular 

Raul Heller 01/01/2015 31/12/2015 CR – Titular 

Flavio Haas 01/01/2015 31/12/2015 CR – Titular 

Gilberto Ribeiro 01/01/2015 31/12/2015 CR – Suplente 

Maristela Cusin Longhi 01/01/2015 31/12/2015 CR – Suplente 

Marcos Odorico Oderich 01/01/2015 31/12/2015 CR – Suplente 

Vittório Antônio da Silva 

Ardizzone 
01/01/2015 31/12/2015 CR – Suplente 

Leonardo Rodrigues Martins 01/01/2015 31/12/2015 CR – Titular Representantes do 

Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul Antônio Felipe Pistoletti Pinto 01/01/2015 31/12/2015 CR – Suplente 

Adriana Rosa dos Santos 01/01/2015 31/12/2015 CR – Titular Representantes do 

Ministério do Trabalho Leonor da Costa 01/01/2015 31/12/2015 CR – Suplente 

Nelson Menegotto 01/01/2015 31/12/2015 CR – Titular Representante dos 

Trabalhadores da 

Indústria Rogério Borges Siqueira 01/01/2015 31/12/2015 CR – Suplente 

Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

Conforme determina o regulamento, compete ao Conselho Regional, como órgão 

deliberativo, dentre outras atribuições: 

 Adotar providências e medidas relativas nos trabalhos e gestão dos recursos da região; 

 Votar, em verbas discriminadas, o orçamento anual da região; 

 Aprovar o relatório e a prestação de contas do Departamento Regional, concernentes a cada 

exercício; 

 Apreciar, mensalmente, a execução orçamentária na região; 

 Examinar, anualmente, o inventário de bens a cargo da administração regional; 

 Aprovar os quadros, fixar os padrões de vencimentos, determinar o critério e a época das 

promoções, bem como examinar quaisquer reajustamentos de salários do pessoal do 

Departamento Regional; 

 Aprovar a abertura de contas para a guarda dos fundos da região em bancos oficiais, Caixa 

Econômica Federal, e bancos privados de reconhecida idoneidade, com observância do 

disposto no art. 55º, e seus parágrafos; 

 Manifestar-se sobre a aquisição de imóveis necessários aos serviços da região; 

 Apreciar o desenvolvimento e a regularidade dos trabalhos a cargo do Departamento 

Regional. 

Para desempenhar as atividades previstas, o Conselho Regional reúne-se, ordinariamente, 

uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo presidente, ou pela maioria de 
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seus membros. As deliberações ocorrem com a presença de dois terços dos seus membros, sendo as 

decisões tomadas por maioria de votos. 

A segunda estrutura de governança, com papel executivo, (Direção Regional), é ocupada 

pelo Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, ao qual compete, de 

acordo com o art. 45º do Regulamento de SESI: 

 Submeter ao Conselho Regional a proposta do orçamento anual da região, em verbas 

discriminadas, dentro dos fundos aprovados pelo Conselho Nacional; 

 Apresentar o relatório e preparar a prestação de contas da gestão financeira da administração 

regional, em cada exercício, para exame e aprovação do Conselho Regional; 

 Organizar o quadro de servidores da região, o seu padrão de vencimentos, os critérios e 

épocas de promoção, bem como os reajustamentos de salários, para exame e deliberação do 

Conselho Regional. 

 Encaminhar ao Conselho Regional todos os assuntos a cargo da administração regional, 

estudados e preparados pelos setores competentes; 

 Propor convênios e acordos com a Federação de Indústria local, visando aos objetivos 

institucionais e aos interesses recíprocos das Entidades, na área territorial comum; 

 Organizar, facultativamente, comissões técnicas e grupos de trabalho com elementos de 

reconhecida competência e autoridade em assuntos de serviço social, para estudo de casos 

específicos; 

 Exercitar a delegação de poderes que lhe for outorgada pelo Diretor do Departamento 

Nacional. 

No exercício de 2015 o cargo de Diretor Regional do SESI/RS foi ocupado conforme segue: 

 
Quadro 13 – Diretor Regional do SESI/RS 

Nome 
Período de gestão no exercício 

Início Fim 

Heitor José Müller 01/01/2015 31/12/2015 

Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

Além do Diretor Regional, a gestão administrativa do Departamento Regional é 

desempenhada pelo Diretor-Superintendente, o qual é empregado do SESI/RS, conforme prevê o 

Plano de Gestão da Remuneração e Carreiras do Sistema FIERGS/CIERGS\SESI. As principais 

atividades desempenhadas por este profissional são: 

 Atender e orientar clientes internos, externos e fornecedores; 

 Coordenar, planejar, organizar, controlar e decidir o desenvolvimento de projetos, pesquisas, 

políticas, programas, eventos e atividades de nível estratégico, tático e operacional da 

organização, de acordo com as premissas estabelecidas no Regulamento do SESI, na 

legislação e demais normas internas vigentes; 

 Coordenar o processo de planejamento estratégico, orçamento e avaliação de resultados da 

organização; 

 Assessorar a Presidência e o Conselho Regional na tomada de decisão; 

 Participar da definição das estratégias, políticas e planos de desenvolvimento institucionais, 

da organização e/ou integrados; 
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 Orientar e desenvolver sua equipe, esclarecendo dúvidas e mantendo-a informada de ações e 

decisões ocorridas na organização; 

 Representar a organização junto aos clientes, fornecedores, organismos públicos e privados, 

de âmbito nacional e internacional; 

 Negociar e articular parcerias estratégicas do interesse da organização; 

 Identificar problemas e propor soluções de melhorias. 

No exercício de 2015, o cargo de Diretor-Superintendente, foi ocupado por dois (2) 

profissionais, conforme apresentado na sequência: 

 
Quadro 14 – Diretor-Superintendente do SESI/RS 

Nome 
Período de gestão no exercício 

Início Fim 

Edison Danilo Massulo Lisboa 01/01/2015 21/04/2015 

Juliano André Colombo 22/04/2015 31/12/2015 

Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

 

4.3 Atuação da Área de Auditoria Interna 

 

A Auditoria Interna do Sistema FIERGS/CIERGS – AUDIN atua como órgão examinador 

das atividades do SESI/RS. A AUDIN está vinculada à Presidência do Sistema FIERGS/CIERGS e 

visa avaliar de forma independente as operações contábeis, financeiras e administrativas executadas 

pelo SESI/RS, utilizando-se de critérios técnicos, legais e operacionais, propondo ações preventivas 

ou corretivas, sempre que pertinente. 

O Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna do Sistema FIERGS, contempla o 

planejamento das ações da auditoria no SESI/RS, no exercício vigente, de forma a garantir a 

legalidade e a legitimidade das operações, o alcance dos resultados previstos, a observância dos 

controles e procedimentos internos, visando a economicidade, a eficiência e a eficácia da gestão. 

Neste sentido, a AUDIN, sendo a instância da administração responsável pela análise e 

manutenção dos procedimentos internos, tem por finalidade maior a promoção e o fortalecimento 

dos Controles Internos das Instituições do Sistema FIERGS, a fim de contribuir para o alcance dos 

resultados, alinhado ao mapa estratégico da Entidade, com vistas à Gestão Estratégica de Riscos 

Corporativos, fomentando excelência, agregando valor aos processos de gestão e garantindo, 

portanto, segurança aos gestores, para adequada tomada de decisão. 

No decorrer de 2015, com base no seu Planejamento Anual, a AUDIN focou esforços em 

trabalhos de Avaliação dos Controles Internos, Auditoria Baseada em Riscos, Auditoria Contínua, 

Atividades de Compliance, Assessorias e Consultorias. 

Com intuito de assegurar ao corpo diretivo a gestão eficaz dos riscos, a AUDIN permeou 

pelos principais processos relacionados a impactos financeiros, os quais carecem de 

acompanhamento contínuo dos pontos de controle, pela possibilidade da ocorrência de falhas em 

sistemas informatizados ou nos fluxos operacionais, mitigando e recomendando a adequada 

resposta aos riscos. 

Atendeu-se plenamente o Plano Anual de Atividades para o exercício 2015, sobre os quais 

destacamos as verificações de Auditoria Baseada em Riscos nas seguintes áreas: gestão de 
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suprimentos, gestão de controladoria, gestão de recursos humanos, gestão de tecnologia da 

informação, gestão de engenharia e áreas finalísticas do SESI/RS. 

Destacam-se como trabalhos mais relevantes os exames nos processos licitatórios, o 

acompanhamento das obras e serviços de engenharia, realizadas em diferentes fases destes 

processos. A AUDIN ainda, devido a materialidade e relevância, atuou na área de gestão de 

pessoas, examinando a política de benefícios, procedimento de recrutamento e seleção, bem como 

aspectos da segurança e medicina do trabalho. 

Também, denotam relevância as análises realizadas na gestão de serviços administrativos, 

sobretudo nos aspectos do gerenciamento do patrimônio do SESI/RS. Já nos exames realizados na 

gestão de informática, cabe destacar os aspectos da administração, gestão e fiscalização dos 

contratos, além da política de utilização dos recursos de tecnologia da informação pelo SESI/RS. 

Destacam-se também os processos analisados na gestão de controladoria, contas a pagar, contas a 

receber, financeiro, contabilidade e na análise da prestação de contas dos recursos dos convênios, 

com o enfoque de verificar o cumprimento das normas internas e/ou outros regramentos específicos 

quando aplicável. 

A sistemática de monitoramento dos resultados decorrentes dos relatórios de auditoria é 

prática formal, constante em Procedimento Interno da AUDIN. Tal atividade sucede pelo processo 

de acompanhamento dos planos de providências dos relatórios de auditoria, consultoria e avaliações 

de controle interno, assegurando a efetiva implementação das medidas a suprir as insuficiências 

constatadas durante os trabalhos realizados pela AUDIN, pelos Órgãos de Controle – CGU e TCU e 

pela auditoria independente, nos prazos estabelecidos. Nesse sentido, as recomendações e, por 

vezes, determinações são tratadas pelo processo de Acompanhamento dos Planos de Providências. 

 

 

4.4 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 

 

Item não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas. 

 

 

4.5 Gestão de riscos e controles internos 

 

A Gestão Integrada de Riscos visa a avaliar de forma independente as operações contábeis, 

financeiras e administrativas no âmbito do Sistema FIERGS, mediante a confrontação entre uma 

situação encontrada com critérios técnicos, legais e operacionais. 

A Gestão Integrada de Riscos e de controles internos previstos no plano de atividades para o 

exercício de 2015 foram cumpridas, e conclui-se que os controles proporcionam confiabilidade nas 

informações geradas pelas Unidades e Áreas, garantindo proteção aos ativos e segurança no 

atendimento aos objetivos do SESI/RS, sobre os quais atesta-se o cumprimento das leis, 

regulamentos e normas internas, que asseguram a fidedignidade dos seus indicadores de 

desempenho, adequados as diretrizes pré-estabelecidas pela Administração do SESI/RS: 

 Nos objetivos corporativos; 

 Nas estratégias da Organização; 

 No gerenciamento dos riscos, dos processos de negócio e atividades de controle críticas, 

melhorando a eficiência das operações na organização, identificando e avaliando riscos e 
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provendo informações confiáveis, úteis e tempestivas à Alta Administração, contribuindo 

para a tomada de decisão. 

O objetivo principal é promover e fortalecer os Controles Internos das Entidades do Sistema 

FIERGS, a fim de contribuir para o alcance dos resultados e objetivos, com vista à Gestão 

Estratégica de Riscos Corporativos, fomentando excelência, agregando valor aos processos de 

gestão, garantindo segurança aos gestores para adequada tomada de decisão. A Gestão Integrada de 

Riscos tem por finalidade o trabalho de caráter preventivo e consultivo, conforme destacado no 

quadro a seguir: 

 
Quadro 15 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UPC 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS AVALIADOS VALORES 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

01. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução 

dos objetivos da Unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 
    x 

02. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UPC são percebidos por todos os 

funcionários nos diversos níveis da estrutura da Unidade. 
    x 

03. A comunicação dentro da UPC é adequada e eficiente.    x  

04. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     x 

05. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 

documentos formais. 
   x  

06. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários dos 

diversos níveis da estrutura da UPC na elaboração dos procedimentos, das instruções 

operacionais ou código de ética ou conduta. 
   x  

07. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras 

das responsabilidades. 
    x 

08. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência 

da UPC. 
    x 

09. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados 

planejados pela UPC. 
   x  

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da Unidade jurisdicionada estão formalizados.     x 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas 

da Unidade. 
   x  

12. É prática da Unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) 

envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da 

probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para 

mitigá-los. 

   x  

13. É prática da Unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e 

de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. 
   x  

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no 

perfil de risco da UPC ocasionadas por transformações nos ambientes interno e 

externo. 
   x  

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em 

uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 
   x  

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos 

processos internos da Unidade. 
   x  

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da Unidade instaurar sindicância para 

apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. 
    x 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens 

e valores de responsabilidade da Unidade. 
    x 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os 

riscos e alcançar os objetivos da UPC, claramente estabelecidas. 
   x  

20. As atividades de controle adotadas pela UPC são apropriadas e funcionam 

consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 
   x  

21. As atividades de controle adotadas pela UPC possuem custo apropriado ao nível de 

benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
   x  
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ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS AVALIADOS VALORES 

22. As atividades de controle adotadas pela UPC são abrangentes e razoáveis e estão 

diretamente relacionadas com os objetivos de controle. 
   x  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UPC é devidamente identificada, documentada, 

armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
    x 

24. As informações consideradas relevantes pela UPC são dotadas de qualidade 

suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 
    x 

25. A informação disponível para as Unidades internas e pessoas da UPC é apropriada, 

tempestiva, atual, precisa e acessível. 
   x  

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 

indivíduos da UPC, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma 

eficaz. 
   x  

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UPC, em 

todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 
   x  

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UPC é constantemente monitorado para avaliar sua 

validade e qualidade ao longo do tempo. 
    x 

29. O sistema de controle interno da UPC tem sido considerado adequado e efetivo pelas 

avaliações sofridas. 
   x  

30. O sistema de controle interno da UPC tem contribuído para a melhoria de seu 

desempenho. 
    x 

Análise Crítica: A análise crítica da Avaliação do Sistema de Controles Internos foi realizada por meio de reuniões 

entre os membros da diretoria e comitê gerencial, com a participação da Assessoria de Gestão Estratégica, da 

Diretoria da Superintendência do SESI/RS e da Auditoria Interna do Sistema FIERGS. 

Foram cotejadas as opiniões dos participantes e chegou-se ao consenso das ponderações do Sistema de Controle 

Interno vigente na Entidade, em relação ao Ambiente e Procedimentos de Controle, Avaliação de Riscos e 

Monitoramento, conforme a seguir: 

Ambiente e Procedimento de Controle – o SESI/RS apresenta uma estrutura de inspeção, processos e procedimentos 

adequados à execução dos objetivos da Entidade. Por outro lado, a disseminação e o conhecimento, de todas as 

informações para todos os empregados ainda necessita ser aprimorada através de meios formais e não-formais de 

comunicação. Há de se considerar, no entanto, que as atividades de controle são abrangentes e eficientes, embora, em 

alguns casos, careçam de maior proatividade, ancoradas em plano de longo prazo. 

Avaliação de Risco – o processo de identificação dos riscos operacionais (internos e externos) está bem estruturado. 

Em relação à avaliação dos riscos, ainda há necessita de aprimoramentos. 

Monitoramento do Sistema de Controle – os acompanhamentos e melhorias nos processos, procedimentos e sistemas 

de controle e gestão ocorrem de forma contínua e sistemática na organização, uma vez que o resultado da UPC é 

diretamente influenciado pela adequada e efetiva aplicação dos procedimentos e do Sistema de Controles Internos. 

Importante destacar, também, os principais avanços da UPC no que tange ao Sistema de Controles Internos como a 

disseminação, a todos os empregados, do Código de Conduta Ética e a implantação da gestão de riscos nos níveis 

estratégico e operacional das atividades finalísticas da UPC, fato que corrobora com informações confiáveis, capazes 

de subsidiar a tomada de decisão da alta direção. 

Escala de valores da Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UPC. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UPC, porém, 

em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UPC. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UPC, porém, em 

sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UPC. 

Fonte: Auditoria Interna – AUDIN, Assessoria de Gestão Estratégica – AGEST, Diretoria de Operações – DIOPE e 

Diretoria da Superintendência Regional – DSR 
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4.6 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados 

 

Da alta administração do SESI/RS, somente o Diretor-Superintendente e o Diretor de 

Operações recebem remuneração, cujo salário base, em 2015, perfez o montante mensal de R$ 

38.304,96 e 25.186,14, respectivamente. 

 

 

4.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 

 

Para a avaliação das demonstrações contábeis e dos controles internos, no exercício de 

2015, o SESI/RS contratou os serviços de auditoria independente da empresa AUDILINK & CIA 

AUDITORES, registrada pelo CNPJ 02.163.575/0001-50. A contratação foi formalizada através do 

processo de compras na modalidade convite número CV000032014DR, contrato número 20317/1. 

No referido contrato, cabem ao SESI/RS o quantitativo de 554 horas, para o exercício de 2015, 

sendo a remuneração de R$ 118,60 à hora. 

No contrato estão abrangidos os serviços de auditoria com análises relacionadas à 

integridade das demonstrações contábeis, análises dos processos de gerenciamento das obras, 

análises da gestão de pessoas, de processos e procedimentos de compras, transferências de recursos 

por meio de convênios e/ou termos de parceria, análise dos controles internos relacionados ao 

sistema patrimonial e outros aspectos da gestão do exercício. 

O contrato formalizado com a empresa AUDILINK & CIA AUDITORES prevê o exame e 

emissão de parecer sobre as demonstrações contábeis do SESI/RS do exercício de 2015, o qual é 

parte integrante do presente Relatório de Gestão na seção 9, anexo 06. 
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5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

 

5.1 Canais de acesso do cidadão 

 

O SESI/RS, para atendimento de demandas e manifestações da sociedade, mantém ouvidoria 

e fale conosco, através de formulário disponível em seu sítio eletrônico. Além dos meios já 

mencionados, o Sistema FIERGS/CIERGS, do qual o SESI/RS é integrante, mantém a Central de 

Relacionamento FIERGS através do número 0800 51 8555 para atendimento no Estado do Rio 

Grande do Sul e o número (51) 3347-8555 para atendimentos originados de outros estados. No 

início de outubro o SESI/RS lançou seu perfil na principal rede social, o Facebook. A sistemática de 

atendimento das demandas ocorre de forma centralizada no Departamento Regional, prestando 

informações, suporte e orientações ao cliente, acerca dos produtos e serviços da Entidade. O canal 

também está a serviço das situações que envolvam manifestações dos clientes, realizando e 

mantendo registros dos elogios, reclamações, sugestões e solicitações, que são devidamente 

encaminhados aos envolvidos, para que possam dar o devido tratamento e tomar as respectivas 

ações, dentro dos prazos determinados. 

De 2002 a 2014 a Central de Atendimento SESI – CAS recebia as reclamações, sugestões, 

elogios ou solicitações formais do SESI. Em 2015 a CAS foi substituída pela CRF Central de 

Relacionamento FIERGS, mantendo o atendimento ativo e receptivo, porém de maneira unificada 

em todas as Entidades do Sistema FIERGS. As manifestações dos clientes são encaminhadas aos 

responsáveis de acordo com normativa da área responsável, e encaminhadas aos gestores das Áreas 

de Negócios, do CAT. Para as solicitações, sugestões e insatisfações a área responsável realiza 

análise quanto à pertinência e define ações corretivas e/ou preventivas para tratamento. Quando 

aplicável, o gestor da área responsável pelo tratamento das solicitações/insatisfações repassa para os 

demais gestores o conteúdo da manifestação e o tratamento adotado, visando evitar ocorrências 

semelhantes em outras áreas/processos. 

A área responsável pelo tratamento dá retorno ao cliente em até três (3) dias úteis quanto à 

análise da manifestação e ações a serem implementadas. A CRF acompanha diariamente por meio 

do sistema CRM-Atendimento o efetivo retorno às manifestações no prazo estipulado, encerrando o 

chamado após a verificação diretamente com o cliente, que caso não esteja satisfeito pode solicitar a 

reabertura do chamado. 

Mensalmente a UNIREI emite o relatório classificando, por tipo e área/processo, os registros 

das manifestações dos clientes e usuários, através das ligações (0800) e e-mails (Fale-Conosco) que 

são recebidos e atendidos via Call Center. 

Os canais de relacionamento disponibilizados pelo SESI/RS são divulgados no sítio 

eletrônico, pontos de atendimento, nas visitas, nos meios de comunicação e em peças de 

comunicação direta, tais como, folders e portfólio de produtos/serviços. 

Como exemplo de melhorias implementadas a partir de necessidades de clientes pode-se 

citar o aumento do número de atendimentos disponibilizados por turno nas unidades móveis e 

ampliação do horário de atendimentos dos ACS para o turno noturno visando a maior 

disponibilidade de acesso para os trabalhadores. 
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5.2 Carta de Serviços ao Cidadão 

 

Item não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas. 

 

 

5.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

 

Pesquisas de satisfação dos clientes são realizadas no SESI/RS desde 1995, com constante 

aprimoramento de métodos. Em 2015, a tradicional coleta de informações realizada junto às 

empresas usuárias dos serviços, feita por telefone ou internet a cada semestre, foi substituída por 

uma nova modalidade de pesquisa, agora de pós-atendimento, aplicada, em caráter piloto, para as 

empresas usuárias dos serviços prestados pelas Unidades Móveis Odontológicas – UMOs. Segundo 

os resultados dessa pesquisa, o índice de satisfação das empresas com o serviço de UMOs é de 

88,04%. 

Pesquisas de satisfação junto a trabalhadores usuários dos serviços foram aplicadas até 2014, 

ano em que foi estabelecida a metodologia de coleta por totens eletrônicos, ou seja, coleta online 

nas Unidades de atendimento, em substituição a coleta por internet ou telefone. Em virtude da 

necessidade de redução de custos orçamentários em 2015, essa modalidade de pesquisa (totem) foi 

suspensa. O Departamento Nacional vem realizando pesquisas para monitoramento da satisfação e 

de imagem de âmbito nacional, disponibilizando aos DRs resultados contemplando subamostras 

regionais. Para o RS, segundo essa pesquisa, o índice de satisfação das empresas com os serviços do 

SESI/RS é de 8,4 (aferido por meio de uma escala de satisfação: 0 a 4 = Muito Insatisfeito | 5 a 7 = 

Insatisfeito | 8 e 9 = Satisfeito |10 = Muito Satisfeito) para uma média nacional de 8,5. 

 

 

5.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação 

da Unidade 

 

O SESI/RS dispõe de um sítio eletrônico no qual são disponibilizadas informações sobre a 

instituição, seus serviços e formas de acesso. Atendendo os requisitos da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, mantém publicado, em seu sítio eletrônico, no link http://www.sesirs.org.br/pt-

br/ldo-sesi, informações do Corpo Diretivo (Diretor Regional e Membros do Conselho Regional), 

Membros do Corpo Técnico, Estrutura Remuneratória e o Orçamento e Execução Orçamentária. 

No mesmo endereço de internet também estão publicados o Relatório de Gestão do 

exercício de 2014. As áreas de comunicação (UNICOM e GEMARK) gerenciam o processo de 

comunicação e apoiam o SESI/RS na definição das informações consideradas úteis e relevantes 

para comunicação à sociedade. 

 

 

  

http://www.sesirs.org.br/pt-br/ldo-sesi
http://www.sesirs.org.br/pt-br/ldo-sesi
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6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 

6.1 Desempenho financeiro no exercício 

 

O Saldo financeiro disponível da Entidade no exercício de 2015 diminuiu R$ 34.842.224,10 

em relação ao montante existente no início do exercício, que era de R$ 125.491.510,65. A previsão 

orçamentária previa utilização deste montante pela necessidade da execução de investimentos 

relevantes previstos para ocorrer no exercício. 

No orçamento, o valor previsto para uso de resultado de exercícios anteriores (uso de caixa 

já gerado anteriormente) foi de R$ 32.597.809,46 para um volume de investimentos, também 

previstos de R$ 58.156.114,36. Os investimentos realizados foram de R$ 49.122.730,35 (R$ 

9.033.384,01 a menos) e os resultados de exercícios anteriores necessários para equalizar a balança 

entre ingressos e dispêndios foi de R$ 23.168.460,37 (R$ 9.429.349,09 a menos), ou seja, houve o 

equilíbrio entre o planejado e o executado. 

No custeio, evidenciou-se uma dificuldade bastante relevante no ingresso da receita de 

arrecadação compulsória, da ordem de R$ 15.296.307,07 em relação ao que havia sido previsto para 

o período. Esta insuficiência exigiu ações da gestão com a contenção de gastos no intuito de 

adequar o fluxo de caixa da Entidade a nova realidade. Estas ações permitiram uma economia de R$ 

4.710.172,14 na rubrica Pessoal e Encargos, R$ 8.080.423,33 em serviços de terceiros e R$ 

3.032.370,27 nas transferências de recursos, sempre em comparação ao orçado, o que permitiu o 

equilíbrio das contas e a manutenção do nível de caixa previsto para o final do período. 

O Desempenho financeiro da Entidade no período foi plenamente satisfatório, à medida que 

as operações de custeio permitiram uma geração de caixa para subsidiar o volume de investimentos 

executados, e que estavam devidamente previstos nas peças orçamentárias. Cabe salientar, que estes 

investimentos são indispensáveis para a manutenção das operações finalísticas da Entidade, e 

inclusive permitirão a geração de novos recursos para a composição do caixa. 

 

 

6.2 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens 

do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

 

 

6.2.1 Depreciação, Amortização e Exaustão 

 

Depreciação, Amortização e Exaustão 

 

Quanto ao disposto na NBC T 16.9, a Entidade adota os seguintes critérios e procedimentos: 

 

a) Reconhece obrigatoriamente em periodicidade mensal as parcelas de depreciação e 

amortização de seus ativos tangíveis e intangíveis respectivamente, em conta redutora do 

ativo, cujo saldo em 31/12/2015 é o seguinte: 
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Quadro 16 – Aplicação dos Dispositivos da NBC T 16.9 e NBC T 16.10 

Descrição dos Ativos 
Valor Bruto 

Contábil 

Depreciação e Amortização 

Acumulada 

Valor Líquido 

Contábil 

Prédios R$ 210.808.594,46 R$ 31.869.489,48 R$ 178.939.104,98 

Equipamentos de Informática R$ 14.610.455,53 R$ 8.552.988,83 R$ 6.057.466,70 

Máquinas e Equipamentos R$ 7.644.409,37 R$ 3.662.735,58 R$ 3.981.673,79 

Mobiliário em Geral R$ 8.080.622,30 R$ 4.457.012,41 R$ 3.623.609,89 

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros R$ 3.181.875,12 R$ 181.803,66 R$ 3.000.071,46 

Equipamentos Médicos Cirúrgicos 

Odontológicos e Laboratoriais 
R$ 6.072.099,33 R$ 3.072.967,71 R$ 2.999.131,62 

Veículos R$ 5.564.476,02 R$ 2.712.852,76 R$ 2.851.623,26 

Instalações R$ 2.465.463,36 R$ 624.628,61 R$ 1.840.834,75 

Equipamentos Esportivo, artístico e de 

Recreação 
R$ 3.010.177,49 R$ 1.189.322,73 R$ 1.820.854,76 

Desenvolvimento e Direito de Software R$ 1.773.293,85 R$ 0,00 R$1.773.293,85 

Instrumentos Musicais R$ 850.246,05 R$ 602.124,62 R$ 248.121,43 

Equipamentos de Comunicação R$ 653.735,56 R$ 544.384,08 R$ 109.351,48 

Total R$ 264.715.448,44 R$ 57.470.310,47 R$ 207.245.137,97 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

b) O valor da depreciação e amortização apurado mensalmente é reconhecido em contas de 

resultado. No exercício de 2015, os valores desta natureza foram os seguintes: 

 
Quadro 17 – Depreciação e Amortização Acumulada no Exercício 

Descrição dos Ativos Depreciação / Amortização 

Prédios R$ 4.045.526,64 

Equipamentos de Informática R$ 2.210.765,27 

Veículos R$ 795.483,80 

Mobiliário em Geral R$ 649.852,03 

Máquinas e Equipamentos R$ 606.548,74 

Equipamentos Médicos Cirúrgicos Odontológicos e Laboratoriais R$ 495.893,42 

Equipamentos Esportivo, artístico e Recreação R$ 264.739,96 

Instalações R$ 219.700,14 

Equipamentos de Comunicação R$ 62.710,70 

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros R$ 56.988,24 

Instrumentos Musicais R$ 43.756,61 

Desenvolvimento e Direito de Software R$ 0,00 

Total da Depreciação R$ 9.451.966,55 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 
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c) Os bens da Entidade são depreciados pelo método linear às taxas estabelecidas em função do 

tempo de vida útil do bem, fixadas por espécie de bem, como segue: 

 
Quadro 18 – Metodologia Adotada para Estimar a Vida Útil Econômica do Ativo 

Bens % Ano 

Imóveis 2% a.a. 

Mobiliário, Máquinas e Equipamentos 10% a.a. 

Veículos e Equipamentos de Informática 20% a.a. 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

A utilização das taxas obedece a Resoluções dos Conselhos da CNI, do SESI, do SENAI e 

do IEL, que determina a aplicação destas taxas a todas as Entidades Nacionais e Regionais do 

Sistema Indústria. 

 

d) A base de cálculo adotada para a depreciação dos imóveis é o custo de construção, deduzido 

o valor dos terrenos que são registrados em conta distinta e não sofrem depreciação. 

 

e) A depreciação e as amortizações são reconhecidas até que o valor líquido seja igual ao valor 

residual e começa quando o item entra em condição de uso, não cessando quando o mesmo 

se torna obsoleto ou é retirado de operação. 

 

f) Quanto à divulgação destas informações, a Entidade faz constar em suas notas explicativas 

todos os elementos aludidos no item 16 da NBC T 16.9, quando houver. 

 

 

6.2.2 Mensuração de Ativos e Passivos 

 

Quanto a NBC T 16.10, a Entidade adota naquilo que couber, todos os critérios e 

procedimentos estabelecidos para a avaliação e a mensuração dos ativos e passivos integrantes de 

seu patrimônio, compreendidos pelos seguintes elementos: 

 

 Disponibilidades 

Avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira à taxa de 

câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. 

As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor 

original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. 

As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. 

 

 Créditos e Dívidas 

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor 

original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do 

Balanço Patrimonial. 
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Os riscos de recebimento de dívidas são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será 

reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. 

Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixadas, se existirem, são ajustados a 

valor presente. 

As provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de realização 

para os ativos e de reconhecimento para os passivos. 

As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado. 

 

 Estoques 

A Entidade não possui estoques de produtos ou mercadorias, apenas itens de almoxarifado 

avaliados pelo custo de aquisição. 

 

 Investimentos Permanentes 

A Entidade mantém registro de participação no patrimônio de condomínio, constituído para 

administrar áreas de uso comum, onde está localizada sua sede. Esta participação, juntamente com 

demais participações, são avaliadas de acordo com o custo de aquisição, sendo que os possíveis 

ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado. 

 

 Imobilizado 

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou 

avaliado com base no seu valor de aquisição, produção ou construção. 

Quando se trata de ativos do imobilizado, obtidos a título gratuito, este é considerado pelo 

valor patrimonial definido nos termos da doação. 

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elemento do ativo imobilizado são 

incorporados ao valor desse ativo, quando houver possibilidade de geração de benefícios 

econômicos futuros ou potenciais de serviços. Qualquer outro gasto que não gere benefícios futuros 

é reconhecido como despesa do período em que for incorrido. 

No caso de transferências de ativos, o valor atribuído é o valor contábil líquido constante 

nos registros da Entidade de origem. 

 

 Intangível 

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade 

da Entidade, são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção. 

 

 Diferido 

A Entidade não possui ativo diferido. 

Excetua-se a esta regra, o que consta nos itens 36 a 40 da NBC T 16.10, que dispõe sobre a 

reavaliação e redução ao valor recuperável, por entender que a sistemática utilizada de executar 

inventários físicos anuais, juntamente com a prática de baixar anualmente os itens obsoletos ou em 

desuso, mantendo seu patrimônio sempre atualizado, possibilita que não ocorra uma variação 

significativa em relação aos valores registrados na contabilidade, e mantenha um provável valor 

justo ou de mercado. 



Relatório  de Gestão 2015                 SESI –  Departamento Regional  do Rio Grande do Sul  

51 

Como os procedimentos adotados não decorreram de nenhuma mudança brusca de critérios 

em relação ao que já vinha sendo adotado pela Entidade, não identificamos qualquer impacto 

relevante sobre o resultado apurado no exercício. 

 

 

6.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da Unidade 

 

Item não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas. 

 

 

6.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 

 

Nesta seção estão apresentadas as Demonstrações Contábeis do SESI/RS previstas pela Lei 

n.º 4.320/64 e pela NBC 16.6, aprovada pela Resolução CFC n.º 1.133/2008, incluindo as notas 

explicativas, sendo que, os referidos documentos são apresentados na íntegra na seção 9 anexos e 

apêndices. 

 

a. Balanço Patrimonial; 

Apresentado na integra na seção 9, anexo 07. 

 

b. Balanço Orçamentário; 

Apresentado na integra na seção 9, anexo 14. 

 

c.  Balanço Financeiro; 

Apresentado na integra na seção 9, anexo 11. 

 

d. Demonstração das Variações Patrimoniais; 

Apresentado na integra na seção 9, anexo 12. 

 

e. Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

Apresentado na integra na seção 9, anexo 09. 

 

f. Demonstração do Resultado Econômico; 

O SESI/RS não elabora demonstração do resultado econômico, prevista na NBC T 16.6. 

 

g. Notas Explicativas. 

Apresentado na integra na seção 9, anexo 13. 
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7. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

 

7.1 Gestão de pessoas 

 

Este item do Relatório de Gestão é dedicado às informações da administração de pessoal do 

SESI/RS. 

 

 

7.1.1 Estrutura de pessoal da Unidade 

 

A força de trabalho do SESI/RS, para o exercício de 2015 é de 1.697 empregados, os quais 

estão distribuídos, conforme segue: 

 
Quadro 19 – Força de Trabalho do SESI/RS – Situação apurada em 31/12/2015 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1. Celetistas 1.653 1.653 246 552 

2. Funções de Confiança 44 44 -0- 07 

3. Temporários -0- -0- -0- -0- 

4. Total de Servidores (1+2+3) 1.697 1.697 246 552 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

Em relação à distribuição da força de trabalho, em áreas técnicas e atividades finalísticas, os 

1.697 empregados, estão assim distribuídos: 392 empregados que atuam nas atividades de apoio e 

1.305 que atuam no desenvolvimento das atividades finalistas. 

A qualificação da forção de trabalho, quanto ao grau de escolaridade, está demostrada no 

quadro abaixo, considerando os empregados ativos em 31 de dezembro do exercício de referência 

do Relatório de Gestão. 

 
Quadro 20 – Quantidade de Empregados da UPC por grau de Escolaridade 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Celetistas -0- -0- 47 56 417 891 224 18 -0- 

2. Funções de Confiança -0- -0- 02 -0- 01 08 29 04 -0- 

3. Temporários -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

4. Totais (1+2+3) -0- -0- 49 56 418 899 253 22 -0- 

LEGENDA 

Grau de Escolaridade: 
1 – Analfabeto; 2 – Alfabetizado sem cursos regulares; 3 – Primeiro grau incompleto; 4 – Primeiro grau; 5 – Segundo grau ou 

técnico; 6 – Superior; 7 – Aperfeiçoamento/Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós 

Doutorado/PhD/Livre Docência. 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 
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Quando aplicado o critério de distribuição da força de trabalho, considerando a idade, o 

quadro 21, em 31/12/2015, apresenta o cenário a seguir: 

 
Quadro 21 – Quantidade de Empregados da UPC por Faixa Etária 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária 

Até 30 anos 
De 31 a 40 

anos 

De 41 a 50 

anos 

De 51 a 60 

anos 

Acima de 

60 anos 

1. Celetistas 486 638 324 177 28 

2. Funções de Confiança 01 09 20 14 -0- 

3. Temporários -0- -0- -0- -0- -0- 

4. Totais (1+2+3) 487 647 344 191 28 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

Em relação aos empregados aposentados, convém mencionar que no SESI há duas formas 

de desligamento, sendo elas, por desligamento voluntário ou desligamento por parte do empregador, 

mas não há vínculo direto com a condição de aposentado, assim sendo, não há como precisar o 

número de empregados aposentados no exercício de 2015, considerando que a previdência social 

não mais comunica o empregador quando do momento da concessão de aposentadorias. 

Quanto à perspectiva de novas aposentadorias não há como prever, considerando que o 

cômputo do tempo de serviço para este fim depende de comprovações de vínculos empregatícios 

anteriores por parte dos empregados. No tocante à condição e forma de reposição das vagas ociosas 

e eventuais novas vagas, os empregados são selecionados em observância aos requisitos dispostos 

na Política de Provimentos do SESI. 

A área de gestão de pessoas do Sistema FIERGS, a qual é responsável pela administração 

dos recursos humanos à disposição do SESI, observa aspectos relacionados ao controle de acúmulo 

de funções e cargos, assim, é possível verificar que no âmbito do SESI/RS não há acúmulo 

remunerado de cargos/funções por um mesmo empregado, pois o sistema informatizado permite o 

registro de somente um Contrato de Trabalho. 

Também, as situações de empregados que eventualmente possuem vínculo empregatício 

com outras organizações, não geram conflito de horário de trabalho, pois, para o efetivo controle do 

cumprimento da jornada de trabalho, todos os empregados do SESI/RS efetuam registro de ponto da 

jornada diária de trabalho. 

O processo de aprendizagem, desenvolvimento e disseminação do conhecimento do 

SESI/RS está baseado em uma política de educação corporativa, a qual orienta e descreve sobre as 

principais frentes de ações e desenvolvimento de pessoal. Como resultado da aplicação e realização 

de eventos de capacitação no exercício de 2015, o SESI/RS encerrou o ano com um total de 332 

eventos de capacitação. Do total de funcionários ativos em 2015 (2.219), 1.526 empregados foram 

capacitados, resultando em 60.370 horas de capacitação acumuladas no exercício. Os principais 

eventos realizados estavam alinhados com as novas estratégias e necessidades das áreas de negócio 

do SESI, a Educação e a Qualidade de Vida do trabalhador. 

No exercício de 2015, o SESI/RS não realizou estudos específicos para verificar a 

distribuição do quadro de pessoal, pelo fato de considerar adequada a distribuição da força de 

trabalho, especialmente no contexto da execução da sua atividade finalística. 

Em relação aos indicadores gerenciais relacionados à gestão de pessoas, os quais mensuram 

o seu desempenho, o SESI/RS, em 2015, utilizou os que seguem: 

O indicador “Média de dias de Captação e Seleção” identifica o tempo médio de 

realização dos processos seletivos, os quais visam preencher vagas existentes ao longo do ano. 
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Refere-se a um indicador importante para a Organização, apresentando impacto direto nos negócios, 

uma vez que é através das pessoas, neste caso, contratadas, que ocorre a prestação de serviços aos 

clientes. 

A meta prevista para este indicador em 2015 foi de 70 dias para a realização dos processos 

seletivos. Como resultado obteve-se, no ano, uma média de 60 dias, tendo-se superado a meta 

prevista. 

Salienta-se que a cada ano, têm-se apresentado melhorias de resultado para este indicador, 

sendo exemplo disso à redução dos prazos que, em 2012, estavam com a média de 100 dias para a 

realização dos processos, caindo para 71,5 em 2013, 69 dias em 2014 e 60 em 2015. 

Estas melhorias em resultados têm sido decorrentes do aperfeiçoamento contínuo que está 

sendo feito junto ao processo de captação e seleção de pessoas, as quais têm trazido não só 

melhorias quantitativas, como também qualitativas ao processo e à Organização, contribuindo 

também, para a captação de pessoas cada vez mais qualificadas e aderentes aos perfis desejados. 

O indicador “Tempo Médio de Capacitação por Colaborador” verifica o montante de 

horas investidas no desenvolvimento de cada colaborador. 

A meta prevista para 2015 foi de 36 horas homem, investidas em capacitação. O resultado 

global foi de 26,84 horas homem, representando 74,56% da meta prevista. Tal resultado se deu por 

decisão da Organização que, ao longo do ano, optou por suspender a realização de alguns projetos 

de desenvolvimento previstos, devido a mudanças de estratégias nos negócios, reflexo do cenário 

econômico. Como parte dos projetos suspensos apresentavam carga horária expressiva, houve um 

impacto significativo nos resultados do indicador. 

Em relação ao ano de 2014 houve significativa redução no resultado, o qual passou de 34,47 

horas homem (2014) para 26,84 horas homem (2015). 

Quanto ao “Turnover”, o mesmo reflete o índice médio de rotatividade, ocorrido por motivo 

de substituição dos colaboradores. 

Em 2015 a meta para este indicador era de 10,00%. O índice realizado foi de 18,21% de 

rotatividade. Apesar de ter sido maior que a meta prevista, este resultado se deu, principalmente, 

por decisão organizacional e cenário econômico, onde se optou por reestruturação de áreas/equipes, 

extinção de cargos/projetos/vagas, redução nas demandas de serviços/atividades. 

Do total das admissões 70,73% foram por motivo de substituição e 29,27% por aumento de 

quadro. 

Cabe destacar que o SESI/RS, ao longo dos últimos anos, vinha reduzindo seu grau de 

rotatividade, caindo de 32,61% (em 2009) para 15,64% (em 2013), para 15,62% (em 2014) e em 

2015, aumentou para 18,21%. Esse acréscimo na rotatividade no exercício de referência foi 

principalmente decorrente das mudanças de estratégias nos negócios e reflexo do cenário 

econômico. 

Quanto ao risco de acidentes de trabalho, considerando sua baixa incidência no SESI/RS, em 

especial no exercício das atividades laborais, não há indicador instituído, porém há monitoramento, 

pela área de recursos humanos. 
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7.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal 

 
Quadro 22 – Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores 

Valores em R$ 1,00 

Tipologias 

/ Exercícios 

Vencimentos e 

Vantagens 

Fixas 

Despesas Variáveis 
Despesas de 

Exercícios 

Anteriores 

Decisões 

Judiciais 

Total do 

Exercício 
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 

Despesas 

Variáveis 

Celetistas 

2015 R$ 58.069.137,74 -0- R$ 4.761.464,97 R$ 2.549.180,16 R$ 5.553.445,41 R$ 10.318.680,03 R$ 347.812,86 -0- R$ 57.765,89 R$ 81.657.487,06 

2014 R$ 54.632.223,81 -0- R$ 4.626.467,14 R$ 2.229.103,65 R$ 3.675.652,71 R$ 9.442.347,66 R$ 240.981,70 -0- R$ 38.091,03 R$ 74.884.867,70 

2013 R$ 49.373.928,48 -0- R$ 4.087.658,52 R$ 2.130.535,12 R$ 3.429.422,53 R$ 8.617.864,23 R$ 200.321,10 -0- R$ 44.205,21 R$ 67.883.935,19 

Funções de Confiança 

2015 R$ 4.881.600,14 R$ 3.566.456,89 R$ 711.692,32 R$ 28.624,29 R$ 745.732,75 R$ 937.407,63 R$ 7.770,00 -0- R$ 0,00 R$ 10.879.284,02 

2014 R$ 4.289.115,63 R$ 3.268.905,34 R$ 597.560,57 R$ 7.533,88 R$ 346.201,95 R$ 843.393,80 R$ 4.817,00 -0- R$ 6.300,00 R$ 9.363.828,17 

2013 R$ 4.306.791,49 R$ 3.099.459,33 R$ 579.615,56 R$ 18255,27 R$ 258.861,46 R$ 797.535,08 R$ 4.941,00 -0- R$ 217.738,90 R$ 9.283.198,09 

Temporários 

2015 -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

2014 -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

2013 -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 
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7.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

 

A área de gestão de pessoas do Sistema FIERGS possui mapeamento dos riscos vinculados à 

administração de pessoal, no âmbito da Unidade, sendo assim, são destacados na sequência os 

principais riscos e o tratamento dispensado, a fim de mitigar os impactos dos mesmos. 

 

Risco: Captar candidatos sem as competências necessárias para o perfil das vagas. 

 

Providências adotadas pela UPC para mitigar o risco: 

 Promoção de melhorias na política e no processo de contratação; 

 Ampliada a divulgação das informações relevantes acerca das seleções abertas para 

preenchimentos de cargos vagos; 

 Divulgação dos critérios de avaliação das habilidades indispensáveis ao desempenho das 

funções a serem executadas pelos candidatos contratados; 

 Observância aos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da finalidade, da 

isonomia, da igualdade e da publicidade em todas as fases do processo de recrutamento e 

seleção de empregados; 

 Publicação em jornal de grande circulação de todos os processos seletivos realizados; 

 Monitoramento do tempo médio de captação e seleção de empregados. 

 

Risco: Aplicação de multas pelo não cumprimento dos prazos determinados por lei para a 

entrega das obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

 

Providências adotadas para mitigar o risco: 

 Realização de auditorias trabalhistas e consultoria jurídica preventiva; 

 Implementação de rotinas automatizadas no processo; 

 Revisão periódica da legislação correspondente e dos parâmetros dos sistemas 

informatizados. 

 

Risco: Perda das competências e da capacidade intelectual dos empregados pelo índice de 

turnover (rotatividade de pessoas). 

 

Providências adotadas para mitigar o risco: 

 Promoção de melhorias na política e no processo de contratação; 

 Promoção de condições de trabalho adequadas e saúde dos trabalhadores; 

 Concessão de benefícios; 

 Realização de treinamentos; 

 Promoção de programa de comunicação transparente com os empregados. 

 

 

7.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura 

 

Nesta parte do Relatório de Gestão do exercício de 2015, estão apresentadas as informações 

sobre a gestão do patrimônio imobiliário e da infraestrutura do SESI/RS, utilizada para o 

cumprimento da missão institucional.  
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7.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União 

 

Item não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas. 

 

 

7.2.2 Informações sobre imóveis locados de terceiros 

 

No quadro a seguir, estão apresentadas informações sobre a distribuição dos imóveis locados 

de terceiros. 

 
Quadro 23 – Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros 

Localização Geográfica 
Quantidade de Imóveis Locados de Terceiros 

Exercício 2015 Exercício 2014 

Finalidade 1 2 3 4 1 2 3 4 

BRASIL 

Rio Grande do Sul -0- 17 -0- 01 -0- 19 -0- 01 

Bento Gonçalves -0- 02 -0- -0- -0- 02 -0- -0- 

Cachoeira do Sul -0- 01 -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Canoas -0- 01 -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Caxias do Sul -0- -0- -0- 01 -0- -0- -0- 01 

Erechim -0- 02 -0- -0- -0- 02 -0- -0- 

Estrela -0- 02 -0- -0- -0- 02 -0- -0- 

Farroupilha -0- 01 -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Igrejinha -0- 01 -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Novo Hamburgo -0- 01 -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Panambi -0- 01 -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Santa Cruz do Sul -0- 01 -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Santa Maria -0- 01 -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Santo Ângelo -0- 01 -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Sapiranga -0- 02 -0- -0- -0- 02 -0- -0- 

Três de Maio -0- -0- -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Uruguaiana -0- -0- -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Subtotal Brasil -0- 17 -0- 01 -0- 19 -0- 01 

EXTERIOR PAÍS 1 -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Subtotal Exterior -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Total (Brasil + Exterior) -0- 17 -0- 01 -0- 19 -0- 01 

Legenda Finalidade 

1 – Administrativo: imóveis utilizados para atividades “meio” da Entidade; 

2 – Negócio: imóveis utilizados para atividades “fim” da Entidade; 

3 – Terreno: espaço com obras em andamento; 

4 – Outras finalidades: outras situações que não se enquadrem nas demais. 

Fonte: Gerência de Suporte às Operações – GEOPE 

 

 

7.3 Gestão da tecnologia da informação 

 

O SESI/RS tem priorizado a adoção de sistemas de informação por conta de sua importante 

contribuição nos aspectos de gerenciamento e controles, acima de tudo, primários, com vistas a 

corroborar no cumprimento de sua missão institucional. Na sequência apresentam-se informações 

relevantes sobre o modelo de gestão de TI, adotado pelo SESI/RS. 
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a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI – PETI e o Plano Diretor de TI – PDTI; 

A finalidade do Planejamento Estratégico de TI – PETI e do Plano Diretor de TI – PDTI é o 

de orientar o direcionamento da Tecnologia da Informação para caminhos que possibilitem ao 

Sistema FIERGS alcançar seus objetivos e metas institucionais. Neste sentido, a TI está disposta ao 

Planejamento Estratégico da DS e das Entidades que compõem o Sistema FIERGS, sendo que seus 

objetivos estão alinhados a todos os processos internos do Sistema FIERGS e possuem indicadores 

para seu monitoramento. 

 

b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI; 

No exercício de 2015 o formato do Comitê de TI foi alterado para que a Organização tivesse 

uma abrangência maior dos serviços prestados pela área compartilhada. Devido a estruturação do 

modelo de governança da DS, foram criados os Comitês Estratégico e de Negócio. A partir de 

então, as questões de TI passaram a ser discutidas nestes dois comitês. A governança da DS propõe 

a utilização de um conjunto de estruturas organizacionais e processos que envolvam a alta direção, 

os gerentes de negócio, bem como a gestão compartilhada e corporativa na tomada de decisões, na 

coordenação das ações decorrentes de tais decisões e no monitoramento de seus resultados, 

promovendo o alinhamento entre estratégias e operações. 

Comitê Estratégico: composto pelas diretorias das Entidades que compõem o Sistema FIERGS. 

Comitê de Negócio: composto pela diretoria, assessoria de gestão estratégica e gestores das áreas 

técnicas do SESI/RS. 

A periodicidade das reuniões destes comitês pode variar de mensal a semestral, conforme 

pautas a serem discutidas. Em 2015, quatro reuniões tiveram como pauta assuntos de TI, tais como: 

 Apresentação de novos projetos de TI para avaliação, aprovação e priorização; 

 Acompanhamento de projetos, entre eles: Portal da Saúde; Agenda Técnica SESI; S4 – 

Webservice e BI; Adequação de Informações de Produção; Moodle do SESI; SESI – Projeto 

de Dados DN, SST e QV para SMD; Fibras óticas; Datacenter e Telefonia IP. 

 Apresentação de retorno de investimento de projetos de grande porte, como por exemplo: 

Telefonia IP e Fibras Óticas. 

 Acompanhamento do orçamento previsto x realizado de cada projeto. 

 

c) Descrição dos principais sistemas de informação da UPC; 

Seguem relacionados os principais sistemas informatizados, utilizados pelos SESI/RS, 

acompanhado de suas especificações, das funcionalidades, dos responsáveis técnicos da área de 

informática e de negócios, além do indicativo de criticidade. 
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Quadro 24 – Relação dos principais Sistemas Informatizados 

Principais 

sistemas 

Descrição dos objetivos e das principais 

funcionalidades 

Responsável 

técnico 

Responsável da 

área de negócios 
Criticidade 

Portal Conecta 

Link único de acesso aos sistemas informatizados 

em que o usuário possui acesso (receitas, contas a 

pagar, contas a receber, agenda odontologia, 

agenda centro esportivo, logística, gestão 

patrimonial, contratos) e disponibilização de 

informações corporativas, consulta a 

contracheque e registro do ponto online, registro 

e disponibilização de políticas, procedimentos, 

orientações técnicas entre outros. 

Liliane 

Bitencourt 

Maria de 

Fátima Lemos 
Alta 

Boletim de 

Produção 

Registro da produção física realizada em âmbito 

operacional. Possibilita o monitoramento do 

percentual de tempo e custo aplicado pelos 

profissionais na prestação de serviços nas áreas 

de negócio e relacionamento com o cliente. 

Também utilizado para emissão e armazenamento 

das propostas comerciais vinculadas às 

oportunidades de negócios identificadas pelos 

Agentes de Relações com o Mercado. 

Marines 

Fontana 

Rodrigo 

Muller 
Alta 

Relatórios 

Gerenciais 

Acompanhamento do desempenho organizacional 

e operacional das áreas de negócio, produtos e 

Unidades Operacionais. 

Elizabeth 

Costa 

Rodrigo 

Muller 
Alta 

Cadastro Social / 

Precificação 

Registro e disseminação do plano de metas, por 

áreas de negócio e CAT. 

Marines 

Fontana 

Rodrigo 

Muller 
Media 

SOGI 

Planejamento, 

Orçamento e 

Contabilidade 

Acompanhamento e manutenção do orçamento e 

lançamentos contábeis. 

Giovanni 

Jardim 

Jeferson 

Irazoqui 
Media 

SIGA 
Acompanhamento da arrecadação compulsória e 

cadastro de clientes com abrangência nacional. 

Luciano 

Machado 
Maria Marins Alta 

S4 

Disponibilização de informações sobre saúde 

ocupacional e link de relacionamento com 

clientes. 

Luciano 

Machado 

Ivon 

Maisonnave 
Alta 

SMD 
Registro das metas físicas para acompanhamento 

pelo DR e DN. 

Elizabeth 

Costa 

Fernando 

Ferreira 
Media 

GES 
Cadastro de alunos (matrícula) e 

acompanhamento de desempenho educacional. 
Tarso Silva 

Wilson 

Fernandes 
Alta 

Agenda Saúde 

Controle e organização das agendas dos 

profissionais da Saúde nos CAT’s, controles 

financeiros e histórico médico. 

Marines 

Fontana 

Ricardo 

Alberto 

Dumke 

Alta 

Sistema de 

Administração da 

Saúde 

Emissão de relatórios de extratos de serviços de 

utilização da Rede Saúde, controle de utilização 

de serviços, controle financeiro, controle de 

integração com a mantenedora de cartões e 

controle de integração com Recursos Humanos. 

Marines 

Fontana 

Viviane 

Paloschi Lima 
Alta 

CRM − Módulo 

Atendimento 

Acompanhamento dos registros das 

manifestações de clientes por meio da central de 

atendimento 0800 do SESI. 

Gabriel 

Souza 

Machado 

Gilberto 

Silveira 
Media 
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Principais 

sistemas 

Descrição dos objetivos e das principais 

funcionalidades 

Responsável 

técnico 

Responsável da 

área de negócios 
Criticidade 

RH Workflow 

Automatização de processos, de acordo com um 

conjunto de regras definidas, permitindo que 

informações ou tarefas sejam passadas de um 

participante para o outro, para execução de uma 

ação. Exemplos de utilização do workflow no 

SESI: requisição de pessoal, férias, demissões, 

transferências e treinamentos. 

Claudia 

Silva 

Cladir 

Mantovanni 
Alta 

RH Universal Gestão do cartão ponto funcional. 
Claudia 

Silva 

Cladir 

Mantovanni 
Alta 

ERP Protheus 

Integração da gestão empresarial dos seguintes 

processos organizacionais: financeiro, contábil e 

suprimentos. 

Giovanni 

Jardim 

Miguel Luís 

dos Santos / 

Luiz Kelviz 

Betti 

Alta 

I-Hunter 

Recrutamento e gerenciamento de processo 

seletivo, utilizado no registro das etapas dos 

processos seletivos da Unidade. 

Claudia 

Silva 

Danubia 

Beskow 

Petermann 

Seibel 

Alta 

Agenda Técnica 

SESI 

Agenda Técnica para organizar a previsão de 

atendimentos dos profissionais técnicos do SESI 

e integrar os agendamentos com o sistema 

Boletim de Produção, obedecendo às regras deste 

sistema, possibilitando verificar as alocações e 

ociosidades. 

Tais Heldt 
Rodrigo 

Muller 
Média 

MOODLE 

Ferramenta que possibilita para a rede acadêmica 

a utilização da plataforma de ensino virtual, a fim 

de expandir a aprendizagem do aluno e dar apoio 

nas tarefas dos docentes. 

Tarso Silva 
Rivka 

Majdenbaum 
Alta 

Fonte: Gestão de Informática – GINFO 

 

d) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI; 

O Plano de capacitação do pessoal de TI está estruturado em três competências principais, 

conforme detalhamento a seguir: 

 

Quadro 25 – Plano de Capacitação de TI 

Competências Direcionador Detalhamento 

Desenvolvimento de 

soluções de Software 
Tecnologias 

Tecnologia JAVA 

Tecnologia ORACLE 

Tecnologia BI/TOTVS 

Tecnologia IBM 

Infraestrutura 

Padronização e 

Normatização de 

Infraestrutura 

Windows 8 Desktop 

Windows 8 Server 

Active Directory Windows Server 8 

SSSGTI – Planejando a Segurança para TI 

Lotus Notes Administração/Suporte (Service Desk) 

System Center 2012 

Linux (Suporte ao ERP) 

Administração de serviços WEB 
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Competências Direcionador Detalhamento 

Governança 

Metodologias de 

mercado 

Gestão de Projetos 

Análise de Negócios 

Gestão da Qualidade 

Gestão de Processos – BPM 

Comportamento Desenvolvimento de equipe 

Fonte: Gestão de Informática – GINFO 

 

Na sequência do relatório, estão apresentadas, em quadro resumido, as principais 

capacitações realizadas pelos empregados da área de Gestão de Informática no decorrer do exercício 

de 2015. 

 
Quadro 26 – Capacitações Realizadas em 2015 

Treinamento Instituição Ministrante 

Referes – Curso de inspiração em Gestão e Liderança Perestroika 

ISO 9001 – Versão 2015 – Prepare-se para a Mudança Bureau Veritas 

1ª Jornada de Atualização em Certificação Digital Safeweb 

2º Fórum de Inovação Sistema FIERGS 

The Developers Conference 2015 (conhecer novas tendências de mercado de 

Tecnologia da Informação) 
Uniritter 

Treinamento Info 360 Operação Informatec 

Fonte: Gestão de Informática – GINFO 

 

e) Descrição do quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI; 

O quantitativo de empregados que atuam no atendimento das demandas das Entidades do 

Sistema FIERGS, na área de Gestão de Informática, é composto de trinta e três (33) profissionais, 

distribuídos nos cargos de assistente, analista, coordenador e gerente. 

Além dos profissionais empregados, a área de Gestão de Informática conta com seis (6) 

profissionais terceirizados, para atendimento das demandas vinculadas a contratos de prestação de 

serviço. 

 

f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços de TI implementados na Unidade; 

A área de Gestão de Informática – GINFO dispõe de um canal único de contato com seus 

clientes – “Central de Serviços”, vital para uma comunicação efetiva entre os usuários e as equipes 

de TI, sendo que sua missão é o restabelecimento da operação normal dos serviços dos usuários o 

mais rápido possível, minimizando o impacto nos negócios causados por falhas de TI, dentro de um 

prazo previamente acordado com seus clientes. A Central de Serviços está voltada para o 

gerenciamento eficaz de demandas, incidentes, solicitações e contatos com clientes internos e/ou 

externos, registrando e acompanhando todas as solicitações feitas à área de TI. 

Os principais itens de configuração estratégicos possuem contratos de manutenção com 

empresas especializadas. Esta manutenção tem caráter preventivo e corretivo. 

 

g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período; 

A área de Gestão de Informática – GINFO, no exercício de 2015, atuou nos projetos de TI 

destacados no quadro 27, conforme priorizações definidas pelos comitês. 
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Quadro 27 – Projetos de TI desenvolvidos no exercício de 2015 

Projeto: Agenda Técnica SESI 

Resultados 

Esperados 

Agenda Técnica para organizar a previsão de atendimentos dos profissionais técnicos do SESI, 

integrar os agendamentos com o sistema Boletim de Produção, obedecendo às regras deste 

sistema. Aperfeiçoar a gestão dos técnicos, possibilitando verificar as alocações e ociosidades. 

A ferramenta é um instrumento de gestão com visão de futuro, pois registra a previsão de 

realização das metas durante o mês e permite a tomada proativa de medidas, caso se evidencie 

que os atendimentos agendados serão insuficientes para alcançar os resultados previstos. A 

agenda também é a referência para a estruturação dos serviços em mobilidade, possibilitando a 

antecipação de ações que busquem a otimização dos serviços do SESI. 

Ela é, basicamente, a explicitação e registro das atividades planejadas, devendo-se prever tempo 

para todas as atividades desempenhadas (o rol de atividades é o mesmo utilizado no Boletim de 

Produção). 

Opção Estratégica 
Ampliar a escala, impacto e presença do SESI junto às empresas por meio de novos canais de 

distribuição (mobilidade e virtualidade da oferta). 

R$ Orçados x R$ 

Despendidos 
R$ 73.600,00 R$ 157.421,00 

Prazo de execução do 

projeto: 
01/12/2014 15/05/2015 

Projeto: S4 − WEBSERVICE e BI 

Resultados 

Esperados 

Disponibilizar para os clientes uma conexão por webservices, onde os dados referentes a estes 

clientes poderão ser baixados no layout padrão SESI. E a área de negócio poderá ter acesso aos 

dados inseridos no Sistema S4, onde, por intermédio de uma ferramenta de BI, poderá realizar 

leituras, acompanhamentos e análise de cenários. 

Opção Estratégica 
Ampliar a escala, impacto e presença do SESI junto às empresas por meio de novos canais de 

distribuição (mobilidade e virtualidade da oferta). 

R$ Orçados x R$ 

Despendidos 
R$ 50.000,00 R$ 9.401,00 

Prazo de execução do 

projeto: 
01/03/2015 01/06/2016 

Projeto: Integração de Fonoaudiólogos no Boletim de Produção 

Resultados 

Esperados 

Projeto para integrar as horas realizadas, clientes (CNPJ) atendidos, assim como os serviços 

prestados, registrados na Agenda Saúde para o Boletim de Produção. 

Opção Estratégica 
Ampliar a escala, impacto e presença do SESI junto às empresas por meio de novos canais de 

distribuição (mobilidade e virtualidade da oferta). 

R$ Orçados x R$ 

Despendidos 
R$ 8.253,00 R$ 8.253,00 

Prazo de execução do 

projeto: 
01/05/2015 01/06/2015 

Projeto: Adequação Sistemas Saúde − Novo Modelo de Cadastro de Produtos 

Resultados 

Esperados 

Tratamento dos impactos relacionados à alteração de código dos produtos ERP definidos pela 

área. 

Opção Estratégica 
Ampliar a escala, impacto e presença do SESI junto às empresas por meio de novos canais de 

distribuição (mobilidade e virtualidade da oferta). 

R$ Orçados x R$ 

Despendidos 
R$ 17.238,00 R$ 17.238,00 

Prazo de execução do 

projeto: 
10/07/2015 11/12/2015 

Projeto: Versionamento Portal Saúde Fase II − Melhorias PSS/RSA 

Resultados 

Esperados 

 Garantir a geração do indicador de trabalhadores da indústria atendidos por serviço, 

mitigando por CPF; 

 Melhorar a qualidade dos dados inseridos nas aplicações que medem os atendimentos de 

profissionais SESI; 

 Diminuir processos manuais e repetitivos; 

 Maior adesão na utilização da ferramenta, pelos clientes Rede Saúde, a partir de novas 

funcionalidades disponibilizadas e melhoradas; 

 Melhorar a administração da Campanha de Vacinação, permitindo automatizar a cobrança 

dos participantes. 

Opção Estratégica 
Ampliar a escala, impacto e presença do SESI junto às empresas por meio de novos canais de 

distribuição (mobilidade e virtualidade da oferta). 

R$ Orçados x R$ 

Despendidos 
R$ 17.501,84 R$ 17.501,84 

Prazo de execução do 

projeto: 
18/05/2015 17/10/2015 

Fonte: Gestão de Informática – GINFO 
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h) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas 

que prestam serviços de TI para a Unidade; 

A principal medida para mitigar a dependência de fornecedores é a realização da atividade 

de repasse de conhecimento do fornecedor para a equipe interna, durante a execução dos projetos. 

Desta forma, quando ocorre o término do contrato, a equipe possui os conhecimentos necessários 

para dar andamento nos processos e repassar as necessidades de atendimento para outros 

fornecedores. 

 

 

7.3.1 Principais sistemas de informações 

 

O SESI/RS apresenta nesta parte do Relatório de Gestão as informações sobre sistemas 

computacionais, os quais estão relacionados aos macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos 

da Entidade. 

 
Quadro 28 – Relação dos Sistemas Informatizados de mercado 

Descrição do Sistema Status Versão Fornecedor 
Principais características e vínculo com processos 

funcionais 

ERP Protheus Ativo 11 TOTVS 
Integração da gestão empresarial dos seguintes processos 

organizacionais: financeiro, contábil e suprimentos. 

IBM WebSphere Portal Ativo 8.0 IBM 

Fornecer aos usuários um ponto único de acesso para os 

aplicativos, serviços, informações e conexões sociais que 

eles necessitam. 

ECM – Gestão de 

Conteúdo Empresarial 
Ativo 5.0 IBM 

Captura e digitalização de documentos. 

Análise de conteúdo. 

Gestão do ciclo de vida das informações. 

RH Universal Ativo 12.0 
Ação 

Sistemas 

Processamento da folha de pagamento; registro de 

empregados e terceiros com históricos funcionais; férias 

individuais e coletivas; rescisões; provisionamentos e 

pensões alimentícias; emissão de guias; gestão de 

antecipações; vale refeição; controles de vales transporte; 

integrações de ponto; refeitório; entre outras. 

Fonte: Gestão de Informática – GINFO 

 

 

7.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da 

Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação (PDTI) 

 

A TI atua em conformidade com a legislação e regulamentos definidos pela Organização. O 

processo de planejamento da área de TI está sintonizado com o planejamento estratégico da DS e 

das Entidades que compõem o Sistema FIERGS (SESI, SENAI, IEL, CONDOMÍNIO). Neste 

sentido, as ações da área de TI são vinculadas às estratégicos do SESI e monitoradas por 

indicadores de desempenho, sendo que as contratações de bens e serviços de tecnologia da 

informação deverão ser precedidas de estudos e análises, seguindo o previsto no Planejamento 

Estratégico de TI – PETI e no Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, os quais 

possuem vigência de três (3) e um (1) ano, respectivamente. À vista disso, todos os serviços e 

http://www.ibm.com/software/products/pt/subcategory/SWN60
http://www-03.ibm.com/software/products/pt/category/content-management-imaging
http://www.ibm.com/software/products/pt/subcategory/SWN20
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processos de TI, sobretudo os de caráter crítico para a Organização, devem ser planejados, 

organizados, documentados, implementados, medidos, avaliados e melhorados. 

O Planejamento Estratégico de TI contempla: 

 A busca pela melhoria da eficiência da área de TI, como forma de contribuir com o 

cumprimento das estratégias de negócio do SESI; 

 A utilização da tecnologia da informação como um recurso estratégico da Organização, para 

o atendimento, com qualidade e agilidade, aos seus clientes; 

 A integração das soluções de TI, para todas as Entidades que compõe o Sistema FIERGS; 

 Terceirizar operações de execução, possibilitando a atuação dos colaboradores da GINFO 

em atividades de gestão e governança da TI organizacional; 

 Seletividade na contratação de serviços, optando por somente aqueles capazes de 

promoverem o atendimento às necessidades de negócio da Organização ou às ações de 

estruturação da área de TI; 

 A otimização de recursos e investimentos em Tecnologia da Informação com a priorização 

de soluções de mercado, que venham a promover ganhos efetivos para a Organização. 

 

 

7.4 Gestão ambiental e sustentabilidade 

 

 

7.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens 

e na contratação de serviços ou obras  

 

Item não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas. 
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8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE 

CONTROLE 

 

 

8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

 

No exercício de 2015, não houve qualquer deliberação exarada pelo TCU pendente para 

tomada de providencias pelo SESI/RS. 

 
Quadro 29 – Tratamento de Deliberações Exaradas em Acórdão do TCU 

N.º do 

Processo 
N.º do Acórdão N.º do Item Tipo 

Descrição da 

Deliberação 

Síntese do Tratamento 

adotado pela Entidade 

      

Fonte: Unidade Jurídica – UNIJUR 

 

 

8.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

 

O SESI/RS tem por prática atender as recomendações, a ele atribuídas, pelo Órgão de 

Controle Interno, através de alterações nos seus procedimentos e/ou rotinas de trabalho vigentes, ou 

ainda, pela implementação de novos controles. No exercício de referência o SESI/RS não teve novas 

recomendações, foram atendidas apenas recomendações que estavam no cronograma de 

atendimento, conforme prazo acordado com o Órgão de Controle, destacados na sequência do 

relatório. 

 
Quadro 30 – Tratamento das Recomendações Expedidas pelo Órgão de Controle Interno 

N.º 

Relatório de 

Auditoria 

N.º da 

Constatação 
Descrição das Recomendações Síntese do Tratamento adotado pelo SESI/RS 

201407996 2.1.1.1 

Recomendação 1: Cumprir 

fielmente o disposto nos termos 

contratuais pactuados, em 

especial o previsto na Cláusula 

Quinta do Termo GESUP ‒ 

CONCORRÊNCIA n.º 

200.4.8/2010, no sentido de que 

seja feito o registro de todas 

demandas do SESI para a 

contratada, de maneira a permitir 

o acompanhamento e fiscalização 

do objeto contratado. 

Em 2015, a GEMARK iniciou a rotina de 

acompanhar o investimento feito pela Entidade 

em marketing através de relatórios de 

levantamento de dados. Nos relatórios constam: o 

esforço promocional, o investimento financeiro 

por ação, a meta estimada x resultados atingidos 

pela Entidade. 

Com relação à completa implementação da 

providência, está em curso o desenvolvimento de 

ferramenta informatizada, com previsão para abril 

de 2016. 

 

Situação: Providências em implementação. 
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N.º 

Relatório de 

Auditoria 

N.º da 

Constatação 
Descrição das Recomendações Síntese do Tratamento adotado pelo SESI/RS 

201407996 2.1.1.2 

Recomendação 1: Observar o 

estabelecido no Regulamento das 

Licitações e Contratos do SESI 

(2006) no que diz respeito à 

consideração do Princípio da 

Publicidade e da vinculação ao 

instrumento convocatório, de 

forma a dar amplo conhecimento 

a todos possíveis interessados das 

alterações posteriores efetuadas 

em seus editais/minutas. 

O SESI/RS, representado pela Gestão de 

Suprimentos do Sistema FIERGS ‒ GESUP, 

realizou revisão no procedimento de publicação 

dos instrumentos convocatórios, comunicada 

através da Circular 343-2014/GESUP, com a 

finalidade de estabelecer que as comissões de 

licitação procedam republicação dos editais, em 

todos os casos que ocorrerem alterações, para dar 

ampla publicidade e acesso a todos os 

interessados. 

 

Situação: Providências implementadas. 

201407996 2.1.1.3 

Recomendação 1: Realizar ampla 

pesquisa de preços de mercado, 

previamente às contratações 

efetuadas, de modo que a 

pesquisa de preços seja utilizada 

para estimativa do custo do objeto 

a ser contratado, para definição 

dos recursos necessários à 

cobertura das despesas e para 

análise da adequabilidade das 

propostas ofertadas. 

Após a adoção do menor orçamento apresentado, 

na fase da estimativa de valor de mercado, como 

valor de referência para as contratações de Ativos 

Imobilizados e Serviços, a Gestão de Suprimentos 

emitiu o Memorando 1147-2015/GESUP, 

orientando que também para compras de material 

de consumo, fosse adotado o preço mínimo como 

valor máximo aceitável, em substituição ao 

percentual de equivalência. 

 

Situação: Providências implementadas. 

201407996 2.1.1.4 

Recomendação 1: Realizar, 

anteriormente às prorrogações 

contratuais, pesquisa de preços 

para verificar a adequação dos 

preços contratados àqueles 

praticados no mercado. 

Após análises mais aprofundadas a respeito da 

recomendação em questão, quando da elaboração 

inicial de um modelo de processo capaz de 

atendê-la, concluiu-se que a implementação desta 

prática agrega custos operacionais às 

contratações, impacto nos prazos de atendimento 

e na estrutura de pessoal, para sua efetividade. 

Outrossim, cumpre observar que o art. 2º do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI 

fixa orientação no sentido de que "A licitação 

destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa 

para o SESI e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, 

inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter 

competitivo". 

Neste sentido, levando-se em conta que nos 

contratos firmados pela Entidade, a remuneração, 

usualmente, é baseada no piso salarial da 

Convenção Coletiva da Categoria (serviços 

terceirizados de portaria, vigilância, limpeza, e 

assim por diante) ou ainda com base em índices 

oficiais de mercado, que servem de balizadores da 

economia (IGP-M, INPC, por exemplo), 

entendemos ser prescindível e inoportuna a 

realização da pesquisa de mercado para 

comprovar a existência de vantajosidade para o 

SESI, quando da manutenção (renovação) do(s) 

contrato(s) firmado(s). 

Corrobora com esta linha de entendimento, o 

manifesto do Ministro relator Aroldo Cedraz, no 

Acórdão 1214/2013 Plenário TCU (22.05.2013): 

“Segundo, e nessa mesma linha de 
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N.º 

Relatório de 

Auditoria 

N.º da 

Constatação 
Descrição das Recomendações Síntese do Tratamento adotado pelo SESI/RS 

raciocínio, a única forma de observar se o 

contrato continuaria vantajoso para a 

Administração seria realizando nova 

pesquisa de mercado, em que dois 

problemas são facilmente vislumbrados: o 

tempo necessário para realizar tal 

comprovação; e o mais importante, o custo 

administrativo despendido nessa pesquisa. 

É flagrante que o uso de índice específico e 

adequado, além de trazer significativo 

benefício à Administração, será a forma 

mais apropriada para comprovar que o 

contrato continua vantajoso no momento da 

prorrogação. 

Realizadas essas considerações, conclui-se 

que, em se tratando de prorrogação 

contratual para serviços de natureza 

continuada, a realização de pesquisa junto 

ao mercado e outros órgãos/entidades da 

Administração Pública, além de fictícia, já 

que não retrata verdadeiramente o mercado, 

é onerosa e burocrática, portanto 

absolutamente desnecessária.” 

Isto posto, entendemos que a atual prática de 

renovação de contratos, exercida pelo SESI, 

revela-se adequada, sendo dispensável, portanto, 

realizar ampla pesquisa de mercado a cada 

renovação, visto constarem nos instrumentos 

contratuais os índices de reajustamento. 

 

Situação: Providências implementadas. 
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N.º 

Relatório de 

Auditoria 

N.º da 

Constatação 
Descrição das Recomendações Síntese do Tratamento adotado pelo SESI/RS 

201407996 2.1.1.7 

Recomendação 1: Aprimorar por 

meio de normativos internos e da 

elaboração de documentos, o 

processo de coordenação, 

planejamento, desenvolvimento e 

execução das ações de 

publicidade no âmbito da 

Unidade, inclusive com 

elaboração de Plano de Mídia que 

permita verificar o registro das 

negociações com os veículos de 

comunicação, as avaliações e 

análises efetuadas no âmbito da 

Unidade acerca dos aspectos 

técnicos, bem como as análises de 

custo/benefício das mídias 

utilizadas e contratadas. 

No presente exercício implementou-se uma 

orientação formal, o Procedimento 

(PR/GEMARK 1), que normatiza e orienta a 

Entidade sobre as práticas, padrões de 

atendimento e de execução de serviços de 

publicidade, solicitados para a área de marketing. 

Elaborou-se, também, o Plano de Marketing do 

SESI para 2015, que contemplou um Plano de 

Comunicação, o qual agrupa as ações de 

comunicação previstas para o ano vigente. Neste 

sentido, o Plano de Marketing do SESI 2015 

fomentou um calendário promocional; sendo que 

para algumas das atividades do calendário foi 

gerado plano de comunicação. A fim de divulgar 

essas ações, a GEMARK – Gestão de Marketing 

de Negócios solicitou para a Agência a 

elaboração de Planos de Mídia específicos para 

cada campanha, considerando as mídias mais 

indicadas para atingir o público-alvo e o objetivo 

da ação. 

Assim sendo, o grande norteador das ações de 

comunicação é o Plano de Marketing da Entidade. 

As metas a serem atingidas em 2015 foram 

estabelecidas pela área de planejamento 

estratégico do SESI e comunicadas à GEMARK, 

a fim de que seja determinado tecnicamente quais 

são os esforços de comunicação necessários para 

atingi-las. A GEMARK sempre efetua análises 

acerca dos aspectos técnicos, bem como de custo-

benefício das mídias solicitadas, utilizadas e 

contratadas para divulgar os programas do SESI. 

 

Situação: Providências implementadas. 

201407996 2.1.1.7 

Recomendação 2: Designar, 

formalmente, responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização 

dos contratos que vier a firmar, de 

modo a verificar o atendimento ao 

princípio constitucional da 

eficiência, mensurando, quando 

possível, os resultados 

alcançados; o cumprimento dos 

prazos estabelecidos; a qualidade 

demandada; a adequação dos 

serviços prestados e o 

cumprimento de outras obrigações 

decorrentes do contrato. 

A Unidade Jurídica do Sistema FIERGS ‒ 

UNIJUR, elaborou termo de abertura do projeto, 

contendo detalhamento da sua condução. Estamos 

na Fase 1 do projeto (Iniciação), cujo prazo de 

atendimento conforme cronograma se encerrou 

em 31/12/2015. Esta fase contempla a etapa de 

planejamento que corresponde, principalmente, a 

definição dos parâmetros (tais como: tipos de 

contratos, valores envolvidos, prazo de execução 

do serviço/entrega do produto, entre outros), fluxo 

de trabalho entre as áreas, e os responsáveis por 

cada etapa. A etapa de validação das ações 

propostas ocorrerá após a etapa de planejamento. 

 

Situação: Providências em implementação. 

201407996 2.1.1.7 

Recomendação 3: Proceder ao 

acompanhamento e à elaboração 

dos respectivos relatórios, no que 

tange à execução dos contratos 

firmados pela Unidade, levando-

se em consideração o planejado e 

contratado com relação à 

execução integral durante o 

período de vigência do contrato. 

A Gestão de Marketing – GEMARK, área 

responsável pela gestão do contrato com a 

Agência licitada, além de acompanhar a execução 

do mesmo, mensalmente, apura e registra em 

relatório a realização orçamentária do instrumento 

contratual e informa ao SESI o saldo financeiro 

do contrato de publicidade. 

Em 2015, a GEMARK passou a acompanhar o 

investimento, feito pela Entidade, em marketing, 

através de relatórios de levantamento de dados, 

nos quais constam os esforços promocionais, os 

investimentos financeiros por ações, as metas 
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N.º 

Relatório de 

Auditoria 

N.º da 

Constatação 
Descrição das Recomendações Síntese do Tratamento adotado pelo SESI/RS 

estimadas x os resultados atingidos pela 

Organização. Também, em 2015, foi elaborado 

plano de marketing para prever e orientar as ações 

de comunicação solicitadas pelo SESI. 

 

Situação: Providências implementadas. 

Fonte: Plano Permanente de Providências SESI/RS 

 

 

8.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao 

Erário 

 

Item não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas. 

 

 

8.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de 

obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 

 

Item não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas. 
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9. ANEXOS E APÊNDICES 

 

Esta seção destina-se à organização das demonstrações contábeis e financeiras do SESI/RS, 

do exercício de referencia, e demais demonstrativos mencionados no decorrer do relatório, 

conforme segue: 
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Anexo 01: 

 PC-1 (Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada); 
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Anexo 02: 

 PC-2 (Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada); 
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Anexo 03: 
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 Relatório Orçamentário Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Detalhadas por Natureza de Gastos – SEPLAN/Centro (valores 

orçados e realizados); 
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Anexo 04: 

 Orçamento de Despesas por Período (Centro e Conta); 
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Anexo 05: 

 Orçamento de Receitas por Período (Conta); 
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Anexo 06: 

 Parecer da Auditoria Independente; 
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Anexo 07: 

 Balanço Patrimonial; 
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Anexo 08: 

 Demonstração do Resultado; 

 

O SESI/RS não elabora demonstração do resultado. 
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Anexo 09: 

 Demonstração do Fluxo de Caixa; 

 
  



Relatório  de Gestão 2015                 SESI –  Departamento Regional  do Rio Grande do Sul  

88 

Anexo 10: 

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Social; 
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Anexo 11: 

 Demonstrações do Balanço Financeiro; 
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Anexo 12: 

 Demonstrações das Variações Patrimoniais; 
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Anexo 13: 

 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis SESI/RS; 
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Anexo 14: 

 Outros 
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA ‒ SESI 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL 

 

 

PARECERES E DECLARAÇÕES DO EXERCÍCIO 

DE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, fevereiro/2016
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III. PARECERES E DECLARAÇÕES 
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PARECER DA AUDITORIA INTERNA 
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PARECER DE COLEGIADO 
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RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO 

 

Item não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas. 
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RELATÓRIO DE AUDITOR INDEPENDENTE 
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DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE 

 

1.1. Declaração de integridade e completude dos registros no Sistema de Apreciação e 

Registro dos Atos de Admissão e Concessões 

 

Item não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas. 
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1.2. Declaração de cumprimento das disposições da Lei 8.730/1993 quanto à entrega 

das declarações de bens e rendas 
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