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 Apresentação 1
 

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

2017, apresentado aos órgãos de controle interno e externo aos que esta Unidade está 

obrigada, nos termos do art. 70 da Constituição Federal. Seu conteúdo está em consonância 

com os dispositivos legais e institucionais, aos quais está subordinado: 

 

 Anexo I: Orientações para preenchimento Relatório de Gestão 2017; 

 Anexo II: Leiaute de apresentação Relatório de Gestão 2017; 

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

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

 Decisão Normativa – TCU n.º 161/2017, de 01 de novembro de 2017; 

 Decisão Normativa – TCU n.º 163/2017, de 06 de dezembro de 2017; 

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

 Portaria – CGU nº 1921, de 05 de setembro de 2017. 

 

O relatório está estruturado em nove partes, destacadas de forma resumida conforme 

abaixo: 

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

apanhado das principais realizações do SESI/RS no exercício de 2017, 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. Na terceira parte é destacado o planejamento organizacional e o desempenho 

das ações referentes ao exercício de 2017. Na quarta parte são descritos a estrutura de 

governança, gestão de riscos e controles internos da gestão do SESI/RS. A quinta descreve 

os canais de acesso às informações e outras formas 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, apresenta 

também, informações de contratos, transferências e convênios, e ainda, análise da apuração 

dos custos relativos à gratuidade. A sétima parte refere-se às áreas especiais da gestão - 

recursos humanos, gestão do patrimônio e infraestrutura e, também, apresenta dados da 

gestão ambiental e sustentabilidade. A oitava relata o tratamento dado às demandas dos 

órgãos de controle e da auditoria interna no decorrer do exercício de 2017. A nona parte é 

dedicada aos anexos e apêndices. 

O relatório expressa a dinâmica de atuação do SESI/RS ao longo do exercício em 

foco, demonstrando seus esforços para atuar de forma eficaz, eficiente e efetiva, ainda que 

frente a um cenário de incertezas políticas e instabilidade econômica. 

De fato, após dois anos consecutivos de recessão da economia brasileira, o ano de 

dois mil e dezessete foi caracterizado por indícios de recuperação da atividade econômica, 

sobretudo com a retomada, ainda que incipiente, do mercado de trabalho. A economia 

gaúcha acompanhou a tendência nacional de retomada do crescimento, sendo favorecida, em 

especial, pelo bom desempenho da agropecuária, setor de grande peso na matriz econômica 

do Estado. 

O quadro político ainda acirrado, por sua vez, continuou gerando incertezas sobre o 

ambiente econômico, devido ao risco de abandono do processo de reequilíbrio 

macroeconômico. Além disso, o crescimento econômico não foi homogêneo para todos os 

setores, com a indústria ainda enfrentando diversas dificuldades para a retomada de seu 

crescimento. Assim, de forma análoga ao ocorrido no País, o setor industrial gaúcho ainda 

não havia conseguido, em 2017, se recuperar plenamente dos efeitos adversos da crise. 
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Contudo, não é desprezível o fato de que, depois de mais de dois anos de queda, o 

consumo das famílias gaúchas retomou a expansão nesse ano. Esse cenário, de lenta 

recuperação, contribuiu para sustentar a demanda pelos serviços ofertados pelo SESI/RS às 

empresas e trabalhadores e, em alguns casos, inclusive, para ampliar essa demanda. 

Cabe considerar que em face do quadro recessivo dos últimos anos, o SESI/RS já 

vinha revendo suas estratégias de forma a se ajustar às mudanças do mercado o que, 

combinado a um cenário de arrefecimento da crise econômica, por certo favoreceu o alcance 

de bons resultados em 2017, tanto do ponto de vista físico quanto financeiro. No total, foram 

realizados 9.792.892 de atendimentos e a maior parte dos indicadores foram atingidos, 

inclusive, no que tange as metas orçamentárias regulamentares de educação e gratuidade. 

De outra parte, algumas dificuldades se apresentaram ao longo do período, dentre as 

quais merecem destaque as metas de educação continuada para o ano que não foram 

atingidas, mesmo com ampliação da oferta de cursos no portfólio EAD, assim como a 

dificuldade na contratação de profissionais qualificados em termos de novas abordagens 

educativas, para atuarem nas Escolas de Ensino Médio. Em relação à saúde, mesmo com a 

redução da crise econômica, houve uma perceptível retração na adesão da indústria a 

programas ou ações de caráter não obrigatório, tais como aqueles vinculados a ações de 

educação e prevenção. Desse modo, a previsão de aumento na demanda de palestras e 

campanhas educativas não se concretizou. Somam-se a isto os fenômenos climáticos que 

atingiram o Rio Grande do Sul em 2017, causando um inverno de temperaturas amenas e 

pouco rigoroso, o que colaborou para uma menor adesão à Campanha de Vacinação contra a 

gripe. 

Busca-se nesse relatório, expressar, de modo claro e transparente, as estratégias 

estabelecidas para o período, os principais resultados alcançados e as ações desenvolvidas 

no campo da gestão a fim de assegurar que em 2017 o SESI/RS, uma vez mais, desse 

cumprimento a seus objetivos institucionais. 
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 Visão geral da unidade prestadora de contas 2
 

2.1 Identificação da unidade 
 

Na presente seção, é apresentada uma visão geral da Unidade no que tange à sua 

finalidade, estrutura, processos e contexto de atuação. 

 

Serviço Social da Indústria ‒ SESI 
 
Quadro 1 – Informações de identificação da UJ 

Poder e órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de vinculação: Ministério do Desenvolvimento Social 

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ) 

Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 0 3 .775.159/0001-76 

Principal atividade: Outras Atividades de Ensino não Especificadas 

Anteriormente 
Código CNAE: 85.99-6-99 

Contatos 

Telefones/fax: 51 3347-8505 / 51 3347-8507 

Endereço postal: Av. Assis Brasil, 8787, Bairro Sarandi, CEP: 91.140-001 – Porto Alegre; Rio Grande do 

Sul 

Endereço eletrônico: superintendente@sesirs.org.br 

Página na internet: http://www.sesirs.org.br 

Fonte: Auditoria Interna do Sistema FIERGS/CIERGS – AUDIN 

 
Quadro 2 – Identificação dos administradores 

Identificação dos administradores 

Cargo Nome CPF Período de gestão 

Administradores da Entidade: 

Diretor Regional Heitor José Müller 000.000.000-00 01/01/2017 a 18/07/2017 

Diretor Regional Gilberto Porcello Petry 000.000.000-00 19/07/2017 a 31/12/2017 
 

Membros do Conselho Regional: 

Presidente do Conselho Regional 

Federação das Indústrias do Rio 

Grande do Sul 

Heitor José Müller 000.000.000-00 01/01/2017 a 18/07/2017 

Presidente do Conselho Regional 

Federação das Indústrias do Rio 

Grande do Sul 

Gilberto Porcello Petry 000.000.000-00 19/07/2017 a 31/12/2017 

Membro Titular 1 Atividade 

Industrial 
Antônio Roso 000.000.000-00 01/01/2017 a 31/12/2017 

Membro Titular 2 Atividade 

Industrial 
Flávio Haas 000.000.000-00 01/01/2017 a 31/12/2017 

Membro Titular 3 Atividade 

Industrial 

Humberto César 

Busnello 
000.000.000-00 01/01/2017 a 31/12/2017 

Membro Titular 4 Atividade 

Industrial 
Raul Heller 000.000.000-00 01/01/2017 a 31/12/2017 

Membro Titular 1 Governo do 

Estado 
Ivânio Bernardon 000.000.000-00 01/01/2017 a 31/12/2017 

Membro Titular 1 Trabalhadores da 

Indústria 
Nelson Menegotto 000.000.000-00 01/01/2017 a 31/12/2017 

Membro Titular 1 Ministério do 

Trabalho 
Willis Urbano Taranger 000.000.000-00 01/01/2017 a 10/04/2017 
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Identificação dos administradores 

Membros do Conselho Regional: 

Membro Titular 2 Ministério do 

Trabalho 

Getúlio de Figueiredo 

Silva Júnior 
000.000.000-00 11/04/2017 a 31/12/2017 

Membro Suplente 1 Atividade 

Industrial 

Marcos Odorico 

Oderich 
000.000.000-00 01/01/2017 a 31/12/2017 

Membro Suplente 2 Atividade 

Industrial 

Maristela Cusin 

Longhi 
000.000.000-00 01/01/2017 a 31/12/2017 

Membro Suplente 3 Atividade 

Industrial 
Murilo Lima Trindade 000.000.000-00 01/01/2017 a 31/12/2017 

Membro Suplente 4 Atividade 

Industrial 

Vittorio Antônio da 

Silva Ardizzone 
000.000.000-00 01/01/2017 a 31/12/2017 

Membro Suplente 1 Governo do 

Estado 

Frederico Martin 

Gunnar Dürr 
000.000.000-00 01/01/2017 a 31/12/2017 

Membro Suplente 1 Trabalhadores 

da Indústria 

Rogério Borges 

Siqueira 
000.000.000-00 01/01/2017 a 31/12/2017 

Membro Suplente 1 Ministério do 

Trabalho 

Pablo Antônio 

Fernando Tatim dos 

Santos 

000.000.000-00 01/01/2017 a 10/04/2017 

Membro Suplente 2 Ministério do 

Trabalho 

Willis Urbano 

Taranger 
000.000.000-00 11/04/2017 a 31/12/2017 

Diretores: 

Superintendente Regional 
Juliano André 

Colombo 
000.000.000-00 

01/01/2017 a 19/03/2017 

09/04/2017 a 31/12/2017 

Superintendente Regional 

Substituta 
Elaine Kerber 000.000.000-00 20/03/2017 a 08/04/2017 

Fonte: Auditoria Interna do Sistema FIERGS/CIERGS – AUDIN 

 

 
Quadro 3 – Informações das unidades descentralizadas 

Unidades descentralizadas 

Nome 
Principal 

atividade 
Responsável Telefone e e-mail Endereço 

CAT Porto 

Alegre 

Educação e 

Saúde e 

Segurança no 

Trabalho 

Fernando José 

Dal Molin 51 3299-8200 
ac.portoalegre@sesirs.org.br 

Travessa Francisco 

Leonardo Truda, 40, 

Centro, Porto Alegre 

CAT Rubem 

Berta 

Educação e 

Promoção da 

Saúde 

51 3390-1400 
ac.rubemberta@sesirs.org.br 

Rua Paulino Gonçalves 

Barcelos, 307, Rubem 

Berta, Porto Alegre 

CAT Guaíba 

Educação e 

Promoção da 

Saúde 

Liége Teixeira 
51 3299-8220 
ac.guaiba@sesirs.org.br 

Rua Dona Frutuosa, 495, 

Coronel Nassuca, Guaíba 

CAT 

Cachoeirinha 

Educação e 

Promoção da 

Saúde 

Cláudio 

Pereira 

Camacho 

51 3390-1430 
ac.cachoeirinha@sesirs.org.br 

Rua Ver. José Stuart da 

Silva, 1015, Distrito 

Industrial, Cachoeirinha 

CAT Canoas 

Educação, 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

e Segurança no 

Trabalho 

51 3299-8210 
ac.canoas@sesirs.org.br 

Rua Aurora, 1220, Vila 

Rosa, Canoas 

CAT Gravataí 

Educação e 

Promoção da 

Saúde 

51 3299-8295 
ac.gravatai@sesirs.org.br 

Av. Senador Nei Brito, 655, 

Bonsucesso Gravataí 

Indústria do 

Conhecimento 

Viamão 

Educação 
51 3299-8295 
ac.gravatai@sesirs.org.br 

Rua Presidente Castelo 

Branco, 151, Centro, 

Viamão 
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Unidades descentralizadas 

Nome 
Principal 

atividade 
Responsável Telefone e e-mail Endereço 

CAT Esteio 

Educação e 

Promoção da 

Saúde 

Márcio 

Silveira 

Requel 

51 3299-8230 
ac.esteio@sesirs.org.br 

Av. Presidente Vargas, 

1204, Centro, Esteio 

CAT Portão 

Educação e 

Promoção da 

Saúde 

51 3299-8270 
cesportivo.portao@sesirs.org.br 

Rua Uruguaiana, 448, 

Centro, Portão 

CAT São 

Leopoldo 

Educação e 

Promoção da 

Saúde 

51 3299-8245 
ac.saoleopoldo@sesirs.org.br 

Rua Alberto Scherer, 743, 

Jardim América, São 

Leopoldo 

SESI Saúde 

São Leopoldo 

Saúde e 

Segurança no 

Trabalho 

51 3299-8250 
ac.saoleopoldo@sesirs.org.br 

Av. Theodomiro Porto da 

Fonseca, 87, Centro, São 

Leopoldo 

CAT Sapucaia 

do Sul 

Educação e 

Promoção da 

Saúde 

51 3299-8240 
ac.sapucaia@sesirs.org.br 

Av. Lúcio Bittencourt, 

1080, Piratini, Sapucaia do 

Sul 

CAT Campo 

Bom 

Educação, 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

e Segurança no 

Trabalho 

Evandro 

Sfredo Kruger 
51 3299-8273 
ac.campobom@sesirs.org.br 

Av. Presidente Vargas, 937, 

Porto Blos, Campo Bom 

CE Dois Irmãos 
Promoção da 

Saúde 

51 3299-8305 
cesportivo.doisirmaos@sesirs.

org.br 

Rua Alberto Rubenich, 11, 

Vila Rosa, Dois Irmãos 

Indústria do 

Conhecimento 

Estância Velha 

Educação 
51 3299-8255 
ac.nhamburgo@sesirs.org.br 

Rua Theodomiro Porto 

Fonseca, 386, Centro, 

Estância Velha 

CAT Novo 

Hamburgo 

Educação e 

Promoção da 

Saúde 

51 3299-8255 
ac.nhamburgo@sesirs.org.br 

Rua Guia Lopes, 3146, 

Rondônia, Novo Hamburgo 

CAT Canela 

Educação e 

Promoção da 

Saúde 

Rafael 

Bitencourt 

Leusin 

54 3282-5300 
ac.canela@sesirs.org.br 

Rua Francisco Bertoluci, 

504, Leodoro de Azevedo, 

Canela 

CAT Igrejinha 

Educação e 

Promoção da 

Saúde 

51 3549-7800 
ac.igrejinha@sesirs.org.br 

Rua Dona Lídia, 512, 

Figueira, Igrejinha 

Escola de 

Educação 

Infantil SESI 

Nova Hartz 

Educação 
51 3565-1791 
ac.novahartz@sesirs.org.br 

Rua Londres, 115, Bairro 

das Rosas, Nova Hartz 

Indústria do 

Conhecimento 

Nova Hartz 

Educação 
51 3299-8315 
ac.novahartz@sesirs.org.br 

Rua Londres, s/n, Bairro 

das Rosas, Nova Hartz 

CAT Parobé 

Educação, 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

e Segurança no 

Trabalho 

Rafael 

Bitencourt 

Leusin 
51 3299-8315 
ac.parobe@sesirs.org.br 

Rua da Paz, 12, Centro, 

Parobé 

Indústria do 

Conhecimento 

Parobé 

Educação 
51 3299-8315 
ac.parobe@sesirs.org.br 

Rua João Mosman, s/n, 

Centro, Parobé 

CAT Sapiranga 

Educação e 

Promoção da 

Saúde 

51 3299-8280 
ac.sapiranga@sesirs.org.br 

Av. 20 de Setembro, 6471, 

Amaral Ribeiro, Sapiranga 

SESI Saúde 

Sapiranga 

Saúde e 

Segurança no 

Trabalho 

51 3299-8290 
ac.sapiranga@sesirs.org.br 

Rua Albert Einstein, 123, 

Centro, Sapiranga 
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Unidades descentralizadas 

Nome 
Principal 

atividade 
Responsável Telefone e e-mail Endereço 

CAT Caxias do 

Sul 

Educação e 

Segurança e 

Saúde no 

Trabalho 

Jairo 

Gonçalves 

Talarico 
54 3201-5500 
ac.caxias@sesirs.org.br 

Rua Pinheiro Machado, 

3251, São Pelegrino, Caxias 

do Sul 

CP Caxias do 

Sul 

Promoção da 

Saúde 
54 3201-5510 
esportivo.caxias@sesirs.org.br 

Rua Ciro de Lavra Pinto, 

818, Interlagos, Caxias do 

Sul 

Indústria do 

Conhecimento 

Vacaria 

Educação 
54 3201-5500 
ac.caxias@sesirs.org.br 

Av. Borges de Medeiros, 

840, Centro, Vacaria 

CAT Bento 

Gonçalves 

Educação, 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

e Segurança no 

Trabalho 

Silvana 

Macari 

Sacilloto 54 3449-7520 
ac.bento@sesirs.org.br 

Av. Presidente Costa e 

Silva, 130, Planalto, Bento 

Gonçalves 

CE Bento 

Gonçalves 

Promoção da 

Saúde 

54 3449-7510 
ac.centroesportivobento@sesirs.

org.br 

Rua Sete de Setembro, S/N, 

Fenavinho, Bento 

Gonçalves 

CAT 

Farroupilha 

Educação e 

Segurança e 

Saúde no 

Trabalho 

54 3260-6300 
ac.farroupilha@sesirs.org.br 

Rua Tiradentes, 411, 

Centro, Farroupilha 

CE Garibaldi 

Educação, 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

e Segurança no 

Trabalho 

54 3464-9810 
esportivo.garibaldi@sesirs.org.

br 

Rua Antônio Bortolini, 222, 

São José, Garibaldi 

Indústria do 

Conhecimento 

Veranópolis 

Educação 
54 3449-7520 
ac.farroupilha@sesirs.org.br 

Rua Papa João Paulo II, 

1000, Santo Antônio, 

Veranópolis 

CAT Estrela 

Educação e 

Promoção da 

Saúde 

Ana Maria 

Hoffmann 51 3981-2400 

ac.estrela@sesirs.org.br 

Rua Júlio de Castilhos, 

1782, Cristo Rei, Estrela 

CAT Lajeado 

Educação e 

Promoção da 

Saúde 

51 3710-6110 

ac.lajeado@sesirs.org.br 

Av. Amazonas, 1815, 

Universitário, Lajeado 

CAT 

Montenegro 

Educação, 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

e Segurança no 

Trabalho 

51 3961-0900 
ac.montenegro@sesirs.org.br 

Rua Campos Neto, 455, 

Senai, Montenegro 

Centro 

Educacional 

São Sebastião 

do Caí 

Educação 
51 3961-0940 
ac.saosebastiaodocai@sesirs.org.

br 

Rua Olavo Flores, 150, Vila 

Rica, São Sebastião do Caí 

CE Teutônia 

Educação, 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

51 3981-2410 
sesice092@sesirs.org.br 

Av. I Leste, 2091, Centro 

Administrativo, Teutônia 

Indústria do 

Conhecimento 

Tupandi 

Educação 
51 3710-6110 

ac.lajeado@sesirs.org.br 

Av. Salvador, 1900, Centro, 

Tupandí 
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Unidades descentralizadas 

Nome 
Principal 

atividade 
Responsável Telefone e e-mail Endereço 

Indústria do 

Conhecimento 

Cachoeira do 

Sul 

Educação 

Saulo José de 

Oliveira 51 3740-1800 

ac.santacruz@sesirs.org.br 

Av. Presidente Vargas esq. 
Rua Pinheiro Machado, 

1340, Centro, Cachoeira do 

Sul 

Indústria do 

Conhecimento 

de Rio Pardo 

Educação 
51 37401-8000 

ac.santacruz@sesirs.org.br 

Praça Bento Gonçalves, s/n, 

Ramiz Galvão, Rio Pardo 

CAT Santa 

Cruz do Sul 

Educação, 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

e Segurança no 

Trabalho 

51 3740-1800 

ac.santacruz@sesirs.org.br 

Rua Carlos Trein Filho, 

316, Centro, Santa Cruz do 

Sul 

CE Santa Cruz 

do Sul 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

51 3740-1820 
centroesportivo.santacruz@se

sirs.org.br 

Rua Dr. Guilherme 

Hildebrand, s/n, Arroio 

Grande, Santa Cruz do Sul 

CAT Santa 

Maria 

Educação, 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

e Segurança no 

Trabalho 

55 3220-5100 
ac.santamaria@sesirs.org.br 

Av. Maestro Roberto 

Barbosa Ribas, 424, 

Patronato, Santa Maria 

Indústria do 

Conhecimento 

Venâncio Aires 

Educação 
51 3740-1800 

ac.santacruz@sesirs.org.br 

Rua Claudio Reckziegel, 

2801 esq. Rua Fernando 

Bencke, Cidade Nova, 

Venâncio Aires 

CAT Erechim 

Educação, 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

e Segurança no 

Trabalho 

Adão Miguel 

Cardoso 
54 3861-7210 

ac.erechim@sesirs.org.br 

Rua 24 de Outubro, 180, 

Três Vendas, Erechim 

CE Erechim 
Promoção da 

Saúde e Saúde 

54 9861-7210 

ac.erechim@sesirs.org.br 

Rua Carlos Demoliner, 414, 

Linho, Erechim 

CAT Guaporé Educação 
54 3443-7910 

ac.guapore@sesirs.org.br 

Av. Alberto Pasqualini, 

710, Centro, Guaporé 

CE Guaporé 

Educação, 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

54 3443-7920 

ac.guapore@sesirs.org.br 

Rua Padre Aldo 

Bortoncello, 75, São 

Cristóvão, Guaporé 

CE Marau 

Educação, 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

54 3371-1800 

sesimarau@sesirs.org.br 

Rua Noé Vieira, 110, 

Loteamento Frei Ademar, 

Marau 

Indústria do 

Conhecimento 

Nova Prata 

Educação 
54 3449-7520 

ac.guapore@sesirs.org.br 

Av. Augusto Pestana, 305, 

Centro, Nova Prata 

CAT Passo 

Fundo 

Educação, 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

e Segurança no 

Trabalho 

54 3318-3610 
ac.passofundo@sesirs.org.br 

Rua Cel. Camisão, 283, 

Vila Popular, Passo Fundo 

Indústria do 

Conhecimento 

Serafina Corrêa 

Educação 
54 3449-7520 

ac.guapore@sesirs.org.br 

Rua João Belenzier, 280, 

Gramadinho, Serafina 

Corrêa 
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Unidades descentralizadas 

Nome 
Principal 

atividade 
Responsável Telefone e e-mail Endereço 

CAT Ijuí 

Educação, 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

e Segurança no 

Trabalho 

Siandra 

Magalhães 

Wolff Gediel 
55 3853-4100 

ac.ijui@sesirs.org.br 

Av. Porto Alegre, 319, Lulu 

Ilgenfritz, Ijuí 

CAT Panambi 

Educação, 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

e Segurança no 

Trabalho 

55 3375-5100 

ac.panambi@sesirs.org.br 

Av. Konrad Adenauer, 350, 

Centro, Panambi 

Indústria do 

Conhecimento 

Panambi 

Educação 
55 3375-5100 

ac.panambi@sesirs.org.br 

Avenida Konrad Adenauer, 

350, Centro, Panambi 

CAT Santa 

Rosa 

Educação, 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

e Segurança no 

Trabalho 

55 3513-5300 

ac.santarosa@sesirs.org.br 

Rua Cristóvão Leopoldo 

Meinertz, 334, Vila Sulina, 

Santa Rosa 

CAT Santo 

Ângelo 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

e Segurança no 

Trabalho 

55 3931-3610 
ac.santoangelo@sesirs.org.br 

Av. Venâncio Aires, 4951, 

Invernada da Casa, Santo 

Ângelo 

CAT Pelotas 

Educação, 

Promoção da 

Saúde e Saúde 

e Segurança no 

Trabalho 
Dionísio Luiz 

Schütz 

53 3310-1500 

ac.pelotas@sesirs.org.br 

Av. Bento Gonçalves, 4823, 

Centro, Pelotas 

Indústria do 

Conhecimento 

Pelotas 

Educação 
53 3310-1500 

ac.pelotas@sesirs.org.br 

Av. Bento Gonçalves, 4823, 

Centro, Pelotas 

CAT Rio 

Grande 

Educação e 

Saúde e 

Segurança no 

Trabalho 

Eduardo 

Weber 

53 3234-7500 

ac.riogrande@sesirs.org.br 

Av. Senador Salgado Filho, 

125, Centro, Rio Grande 

CAT Bagé 

Educação e 

Promoção da 

Saúde Rafael Garcez 

Freire 

53 3211-0500 

sesibage@sesirs.org.br 

Av. Espanha, 287, Centro, 

Bagé 

Indústria do 

Conhecimento 

Uruguaiana 

Educação 
53 3211-0500 

sesibage@sesirs.org.br 

Rua Santana, 2239 esq. 

General Vitorino s/n, 

Centro, Uruguaiana 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 
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Figura 1 ‒ Organograma funcional do SESI/RS 

 
Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

 
Quadro 4 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 

Áreas / Subunidades 

Estratégicas 
Titular Cargo 

DR – Diretoria Regional 
Heitor José Müller Diretor Regional 

Gilberto Porcello Petry Diretor Regional 

SR – Superintendência Regional Juliano André Colombo Superintendente Regional 

DIOPE – Divisão de Operações Elaine Kerber Gerente da Divisão de Operações 

GEPDI – Gerência de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação 
Letícia Lessa da Silva Silveira Gerente Técnico I 

GEAO – Gerência de Articulação 

Operacional 
Gustavo Hoppen Gerente Técnico I 

GEDUC – Gerência de Educação Sônia Elizabeth Bier Gerente Técnico I 

GESST – Gerência de Segurança 

e Saúde no Trabalho 
Antonino Germano Gerente Técnico I 

GEPRO – Gerência de Promoção 

da Saúde 
Lisiane Borda Mendonça Gerente Técnico I 

Centros de Atividades Gerências 

de Operações 

* Os Centros de Atividades (CATs) estão distribuídos em 14 regiões, 

sendo que há nomeação de um Gerente de Operações para cada região, 

o qual é responsável pela gestão das atividades e processos finalísticos. 

Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

 

  

Organograma funcional vigente em 31/12/2017 

V
o
 g

 d
 

d
d

 p
t

d
o

 d
 c

o
t

 



 

20 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017                                                                                                             SESI/RS 

2.2 Finalidade e competências institucionais 
 

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

lucrativos, mantida pela contribuição das indústrias e atividades assemelhadas. Foi fundado 

em 1946, nos termos do Decreto-Lei 9.403/1946, num momento histórico de pós-guerra, no 

qual se requeria uma ampliação das políticas sociais para atender às necessidades de uma 

sociedade mais urbana e industrializada. Nascido nesse contexto, o SESI complementa as 

políticas públicas mantidas pelo Estado, por meio de serviços no campo assistencial, 

contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do País. 

As finalidades e competências institucionais da Organização estão dispostas 

detalhadamente em seu Regulamento. Logo no Art. 1º verifica-se que a Entidade tem por 

escopo “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 (...)”. Essa finalidade é aprofundada no Art. 4º: 

“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)”. Os Arts. 3º e 5º trazem, na forma de metas e objetivos, as principais atribuições 

ou competências institucionais da Organização. De acordo com o Art. 3º constitui 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”. Já o Art. 5º 

estabelece que “são objetivos principais do SESI: a) alfabetização do trabalhador e seus 

dependentes; b) educação de base; c) educação para a economia; d) educação para a saúde 

(física, mental e emocional); e) educação familiar; f) educação moral e cívica; g) educação 

comunitária”. 

Essas finalidades e competências estão refletidas na Missão da Organização, 

disposta no quadro 5, mais adiante. 

Além do Regulamento, o SESI/RS pauta suas ações por um conjunto de normativas 

que orientam e disciplinam suas atividades, dentre as quais se destacam as elencadas no 

quadro 6. 

O SESI/RS faz parte de um sistema federativo formado pelo Departamento Nacional 

e por 27 Departamentos Regionais. No cumprimento de sua Missão, tem como firme 

propósito “Ser agente de transformação social, induzindo a competitividade da indústria e a 

melhoria das condições de vida dos trabalhadores”. Nesse sentido, estabeleceu sua visão de 

futuro e um conjunto de valores que orientam as ações de todos, dirigentes e demais 

empregados, na consecução dos objetivos. 

Em consonância com sua Missão, Propósito e Objetivos Institucionais, Educação e 

Saúde constituíram, em 2017, as principais linhas programáticas da organização. 

 

Quadro 5 – Missão, visão e valores do SESI/RS 

Missão Visão de futuro Valores 

Promover a qualidade 

de vida do trabalhador 

e de seus dependentes, 

com foco em 

educação, saúde e 

lazer, e estimular a 

gestão socialmente 

responsável da 

empresa industrial. 

Queremos ser 

percebidos pela 

relevância dos 

serviços prestados e 

pela contribuição à 

competitividade da 

indústria gaúcha. 

1. Ética – Agir de forma íntegra nos relacionamentos, 

respeitando as pessoas, as políticas internas e a legislação 

vigente. 

2. Transparência – Compartilhar com o público interno e 

externo informações sobre a utilização de recursos, ações e 

contribuições do SESI/RS à sociedade gaúcha. 

3. Excelência em Produtos e Serviços – Oferecer soluções 

de alto valor agregado aos públicos de interesse do 

SESI/RS, atendendo necessidades e expectativas. 
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Missão Visão de futuro Valores 

4. Formação e Valorização das Pessoas – Contribuir para o 

desenvolvimento continuado dos colaboradores, bem 

como, valorizar suas competências e contribuições para o 

alcance de resultados organizacionais. 

5. Compromisso com Resultados – Buscar constantemente 

o alcance dos objetivos propostos para obter os resultados 

desejados 

6. Sustentabilidade Social, Econômica e Ambiental – 

Atuar para contribuir para o desenvolvimento da sociedade 

gaúcha, para a sustentabilidade do SESI/RS e para a 

preservação do meio ambiente. 

Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE e Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão – GEPOG 

 

 
Quadro 6 – Normas da unidade jurisdicionada 

Normas da UJ 

Norma Endereço para acesso 

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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-

1946/Del9403.htm 

Regulamento do SESI http://www.sesirs.org.br/pt-br/regulamento 

Regulamento de licitações e contratos 
http://compras.sistemafiergs.org.br/portal/ExibeConteud

o.aspx?q=efg3MHqKBO5CyAmeLh_OJA== 

Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil 

do Sistema Indústria, aprovado pelo Ato Resolutório 

nº 12/2009 do Conselho Nacional do Serviço Social 

da Indústria em 28 de julho de 2009 

http://conselhonacionaldosesi.org.br/documentos/resolu

coes-e-atos/ 

Descritivo do Plano de Centros de Responsabilidade 

do Sistema Indústria, aprovado pela Resolução n° 

SESI/CN 0027/2015 do Conselho Nacional do 

Serviço Social da Indústria em 29 de julho de 2015 

http://conselhonacionaldosesi.org.br/documentos/resolu

coes-e-atos/ 

Manual de Procedimentos Orçamentários e de 

Produção do SESI, aprovado pela Resolução 

0040/2017 do Conselho Nacional do Serviço Social 

da Indústria em 28 de março de 2017 

http://conselhonacionaldosesi.org.br/documentos/resolu

coes-e-atos/ 

  

Outros documentos Endereço para acesso 

Plano estratégico 
Documentos distribuídos eletronicamente na intranet da 

Entidade 

Organograma 
http://www.sesirs.org.br/sites/default/files/org-sesi-

1oagosto2017.pdf 

Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE e Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão – GEPOG 

 

 

2.3 Ambiente de atuação 
 

2.3.1 Ambiente de atuação da unidade 

 

Em 2017, tal como preconiza o Regulamento, as ações do SESI/RS mantiveram-se 

voltadas especialmente ao segmento industrial (trabalhadores, dependentes e indústrias), seu 

principal foco de atuação. No total, são mais de 57 mil estabelecimentos industriais, 

constituídos por companhias de diferentes portes e gêneros (indústria de transformação, 

construção civil, extrativa, serviços de utilidade pública) e empregando em torno de 778 mil 

trabalhadores (RAIS 2016). 
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Cerca de 10 mil estabelecimentos formam o universo de empresas contribuintes 

(SIGA 2017). A indústria de transformação e a construção civil constituem os principais 

segmentos industriais do Estado em número de estabelecimentos, com participação de 62% 

e 35% respectivamente, e em número de trabalhadores, com participação de 80% e 15%, 

respectivamente (RAIS 2016). 

A Organização está dividida em 14 regiões operacionais que, por meio de suas 

Unidades fixas e móveis, forneceram produtos e serviços atingindo 411 municípios. As 

Unidades fixas estão localizadas em 50 municípios, os quais concentram o maior número de 

estabelecimentos industriais. Para estar mais próximo da indústria, o SESI/RS, nos últimos 

anos, vem ampliando e modernizando seus canais de distribuição, ou seja, vem atuando com 

maior mobilidade e virtualidade junto ao seu público de interesse. Em 2017 essa estratégia 

se ampliou, transformando-se em objetivo estratégico de gestão. 

Como ocorre com praticamente todas as organizações, a ação do SESI/RS é bastante 

influenciada pelo ambiente político-econômico do País e do Estado. 

Tal como referido na Apresentação, após um período de mais de dois anos de 

recessão, o ano de 2017 foi marcado pelos primeiros indícios de recuperação econômica, 

sinalizado, em especial, pelo bom desempenho da agricultura e pela retomada do emprego. 

Os ajustes iniciados nos últimos anos, com a correção de preços básicos, uma postura 

mais forte no combate à inflação e maior transparência com relação à política fiscal do País, 

exerceram influência para a composição de um cenário mais favorável em comparação com 

os anos anteriores. O ano se encerrou com um misto de indicadores positivos e negativos. 

Segundo projeções do BACEN até o momento de fechamento desse relatório, o crescimento 

do PIB brasileiro estava estimado em 1 ponto percentual, o que pode ser considerado um 

bom resultado dadas as taxas negativas ou a estagnação dos últimos anos. 

Com essa modesta sinalização positiva, o mercado de trabalho começou a mostrar 

fracos sinais de recuperação o que, juntamente com a queda nos juros e na taxa de inflação, 

além da estabilização do câmbio, ajudaram a movimentar o consumo. Persistem, entretanto, 

desafios relacionados à fraca disseminação do crescimento entre os setores: apesar da safra 

agrícola recorde, que impulsionou o avanço do setor agrícola, a indústria ainda sofreu com o 

baixo desempenho da construção civil e com o lento processo de recuperação da indústria de 

transformação. Conforme dados da CNI, em 2017, a indústria nacional teve uma queda real 

de 0,2% no seu faturamento, de 2,2% nas horas trabalhadas e de 2,7% no nível de emprego. 

A economia gaúcha acompanhou a tendência nacional. Assim, por exemplo, depois 

de mais de dois anos de queda, o consumo das famílias gaúchas retomou a expansão em 

2017 (FEE). 

Contudo, no Rio Grande do Sul, a crise econômica dada por três anos de recessão 

(2014-2016) foi agravada pela crise fiscal, que intensificou os danos na economia, 

acentuando as quedas recordes de produção industrial e incrementando o número de 

desempregados. Em 2017, a agricultura apresentou um bom desempenho devido ao aumento 

da área plantada e a rendimentos médios recordes de algumas culturas. Dado o maior peso 

da agropecuária no Estado, a atividade econômica como um todo avançou, mas, de forma 

análoga ao ocorrido no País, o setor industrial ainda não conseguiu se recuperar plenamente 

dos efeitos adversos da crise. O crescimento esperado para o PIB de 2017 no Estado é de 

1,4%, embora mal distribuído entre os setores econômicos (a perspectiva é de que o PIB 

Industrial recue 0,5%). Segundo dados da PNAD Contínua/IBGE, no terceiro trimestre de 

2017, o Estado contava com mais de 490 mil desempregados. Dentre os segmentos mais 

impactados, destacam-se a indústria de construção civil e, na indústria de transformação, a 

de couros e calçados, equipamentos de transporte (exceto veículos automotores), produtos 

alimentícios e produtos de minerais não metálicos. Os últimos dados de 2017 mostram que, 

mesmo com a modesta recuperação do emprego e ainda que o consumo das famílias gaúchas 
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tenha retomado a expansão, os rendimentos reais dos ocupados ainda estão distantes de 

serem consistentes. Os empregos gerados ainda são de remuneração mais baixa, impedindo 

um aumento mais significativo da massa salarial (FEE). 

No campo político, apesar da aprovação da Modernização Trabalhista, a indefinição 

quanto à Reforma da Previdência e a proximidade com o ano eleitoral contribuíram para 

manter um quadro de incertezas em relação à retomada de um crescimento sustentado. 

Como questões econômicas como o nível de emprego e a massa salarial impactam 

diretamente a arrecadação compulsória do SESI, o cenário de crise se coloca como forte 

ameaça à instituição e a gestão dos seus negócios. A significativa queda na arrecadação 

compulsória, ocorrida a partir do ano de 2014, que ocasionou a redução de 21,40% 

(considerado o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor) no comparativo até o ano 

de 2017, exigiu do SESI/RS constante monitoramento dos riscos para que ações preventivas 

pudessem ser implementadas de forma a mitigar possíveis impactos na operação da 

instituição. Em 2017, esse cenário de queda não se concretizou, mas para os próximos anos 

esse risco permanecerá sendo monitorado. 

Além dos riscos trazidos por um cenário econômico desfavorável, o risco de perda de 

arrecadação esteve presente também por meio de mudanças na legislação. Incluem-se nesse 

caso: 

a) as alterações no enquadramento das empresas no Regime de Tributação 

Simplificado – Simples Nacional, que elevou o limite de faturamento das empresas de R$ 

3,6 milhões para R$ 4,8 milhões por ano, mudança que possibilita que um maior número de 

empresas, ao se enquadrar no Simples, deixe de arrecadar para o SESI; 

b) a Lei da Terceirização, que além de gerar risco de redução de contribuição das 

maiores empresas à medida que reduzam seus quadros, permite que empresas industriais que 

atualmente utilizam o código do Fundo da Previdência e Assistência Social – FPAS 507 

para a indústria, valham-se do enquadramento de prestação de serviços e passem a utilizar o 

código do Fundo da Previdência e Assistência Social – FPAS 515, convertendo seu 

recolhimento para outras instituições do Sistema S, voltadas para o comércio e serviços; 

c) a Reforma Trabalhista, que combinada à Lei da Terceirização, ao flexibilizar o 

regime de contratações para dinamizar o mercado de trabalho, permite o aumento do 

trabalho temporário embutindo um risco de perda de arrecadação ainda não totalmente 

dimensionado. 

Para fazer frente a esse cenário ainda instável, tal como já vinha fazendo em 

exercícios anteriores, neste, o SESI/RS permaneceu otimizando suas estruturas físicas, 

incrementando ações para reduções de custos, realinhando o portfólio de serviços e 

investimentos. Além de visar a sustentabilidade organizacional, estas ações também 

objetivaram aproveitar as oportunidades que, mesmo num cenário de crise (e muitas vezes 

por conta desta) se apresentam ao SESI/RS, tais como: 

a) dar respostas às necessidades das empresas em termos de uma força de trabalho 

capacitada e pronta para os desafios tecnológicos da chamada indústria 4.0; 

b) permitir às empresas, a um só tempo, promover a saúde dos trabalhadores, reduzir 

os acidentes de trabalho e reduzir gastos com saúde, melhorando sua produtividade e 

condições de competitividade no mercado. 

Ademais, embora a instabilidade econômica ainda venha provocando incertezas, 

passado o período mais agudo da crise econômica, e sem ainda sentir os impactos das 

mudanças na legislação, em 2017 oportunidades se abriram para o SESI/RS voltar a 

expandir a operação de seus serviços. Assim, por exemplo, na saúde incluiu-se ao portfólio 

de serviços os cursos em Normas Regulamentadoras e consolidaram-se novas metodologias 
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de intervenção, a exemplo do serviço gestão de reabilitação. Na educação ampliou-se o 

portfólio de cursos EAD e implantaram-se mais duas escolas de ensino médio. 

O fato de contar com forças internas importantes, como equipes de trabalho 

capacitadas (55,5% com curso superior), alta capilaridade, estrutura física e tecnológica 

atualizadas e uma força de relacionamento com a indústria bem estruturada e atuante em 

todas as unidades, permite ao SESI/RS superar muitos dos obstáculos postos por um cenário 

desafiador como foi o de 2017. 

 

 

2.3.2 Ambiente de negócios da unidade 

 

i. Descrição geral 

 

O ano de 2017 foi marcado pelo movimento contínuo de transformação e do 

fortalecimento das grandes linhas de atuação, educação e saúde, realizando inúmeras ações 

com a indústria e seus trabalhadores. 

Na área de educação, o SESI/RS atua por meio de atividades de educação básica e 

continuada, tanto de forma presencial quanto por meio da EAD. Essa linha de ação visa 

apoiar as políticas públicas em seu imenso desafio de melhorar a qualidade do ensino do 

País. Por quaisquer ângulos que se analise o cenário educacional brasileiro, identifica-se um 

desempenho educacional abaixo do necessário para o enfrentamento dos grandes desafios 

que se colocam a empresas e trabalhadores em termos de qualificação e conhecimento. Isso 

tanto é mais grave quando se consideram as novas tecnologias e meios de trabalho 

anunciados pela chamada indústria 4.0. 

Dentre as ações educacionais, é destaque a expansão das escolas de ensino médio do 

SESI. A partir de uma pedagogia e metodologias inovadoras, essas escolas têm por objetivo 

estimular a inovação, a criatividade, a responsabilidade social e a motivação nos alunos. 

Com turno estendido, elas buscam o desenvolvimento integral dos alunos, que têm à 

disposição salas-ambiente para as áreas de linguagens, matemática e ciências humanas, 

laboratórios para as atividades de ciências da natureza e infraestrutura específica para as 

aulas de teatro e música. O acompanhamento desse desenvolvimento ocorre com uma 

avaliação que prevê continuamente a retomada dos estudos, a consolidação ou novos 

desafios de conhecimento, conforme o estágio de aprendizagem de cada aluno. A 

organização da sala prevê a composição de grupos com perspectiva colaborativa. O uso de 

tecnologias e o respeito às culturas juvenis se fazem presentes em todo ambiente escolar. O 

ensino se dá por projetos de pesquisa ativa e oficinas, estímulo ao desenvolvimento, a 

capacitação, a experimentação, visitas técnicas e encaminhamento para escolhas 

profissionais. Nas escolas, são oferecidas bolsas até 100% subsidiadas para filhos de 

trabalhadores da indústria. 

Em 2017 foram inauguradas duas novas escolas nos municípios de Montenegro e 

Gravataí, as quais se juntam a duas outras já instaladas. Além disso, deu-se continuidade aos 

projetos de instalação das escolas de Caxias do Sul e São Leopoldo. 

Também na área da educação, em 2017 ocorreu a expansão da educação para jovens 

e adultos (EJA), com matrículas tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino 

médio, oferecidas gratuitamente para trabalhadores da indústria e seus dependentes. O 

ensino se dá por meio de uma moderna e flexível plataforma à distância, que permite ao 

aluno estudar onde e quando puder, além de por meio dos polos de apoio presencial. As 

ações de educação foram fortalecidas, sobretudo pela ampliação da estratégia da 

virtualidade, que possibilitou ao SESI/RS atingir mais de 400 municípios com seus serviços. 
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Já as ações na área de saúde buscam apoiar as empresas na gestão de programas de 

saúde e segurança, partindo de uma visão sistêmica da organização e de um trabalho 

integrado e cocriado com a indústria, buscando desenvolver uma solução que propicie a 

gestão da saúde, tanto por parte da indústria, quanto dos próprios trabalhadores. 

Em 2017 foi inaugurado o Centro Integrado de Saúde, no município de Canoas, para 

atuar como um sistema integrado de serviços de segurança do trabalho e promoção da saúde 

do trabalhador. O centro é voltado para a promoção da saúde e prevenção de doenças, 

através da prática de exercícios físicos, alimentação saudável, odontologia e vacinação 

contra gripe, contribuindo para o bem-estar do trabalhador e, consequentemente, para o 

aumento da produtividade da indústria. Fazem parte do Centro consultórios odontológicos, 

salas de audiometria, salas para exames médicos, além da oferta de serviços de SST como 

programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA), análise ergonômica do trabalho, 

levantamento de riscos ambientais, laudos de insalubridade e periculosidades e cursos sobre 

Normas Regulamentadoras (NRs). 

O Departamento Regional sedia o Centro de Inovação SESI em Fatores 

Psicossociais, o qual integra uma iniciativa nacional cujo propósito é desenvolver soluções 

para os desafios da indústria na área de Saúde e Segurança. O Centro objetiva identificar 

fatores psicossociais no ambiente de trabalho e facilitar a implementação de medidas 

preventivas. Foi desenvolvido um trabalho conjunto com a escola de saúde pública de 

Harvard e o Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional, a fim de manter o desenvolvimento 

de pesquisas e projetos aplicados às necessidades da indústria brasileira. 

 

ii. Adversidades  

 

No que tange à educação, em virtude da constante busca pelo desenvolvimento 

integral de seus alunos, o SESI/RS tem se deparado com dificuldades relacionadas à 

contratação de profissionais alinhados às suas metodologias inovadoras. A construção de 

competências e habilidades através da resolução de problemas pautados no mundo do 

trabalho requer profissionais qualificados em termos de novas abordagens educativas. Este 

problema traz à tona a necessidade de repensar o processo de formação desses profissionais. 

Especificamente em relação aos serviços de saúde, o inverno atípico de 2017, com 

temperaturas acima da média para o período, reduziu a demanda pela vacinação contra a 

gripe, de forma que o programa de vacinação teve um volume e penetração abaixo do 

esperado. 

 

iii. Riscos 

 

O ambiente externo de negócios do SESI é influenciado pelos principais fatores 

relacionados à atividade industrial, mercado de trabalho, massa salarial e ainda, pela 

legislação inerente à obrigatoriedade da arrecadação compulsória das indústrias ao Sistema 

S, principal fonte de receita para o desenvolvimento do negócio. Dessa maneira, a gestão do 

SESI permanece atenta a essas variáveis de mercado, identificando e monitorando os 

principais fatores que podem tornar-se riscos para a gestão dos negócios, e que possam 

afetar a condução das estratégias da instituição. 

Como se viu anteriormente, depois de um período de forte retração, há indicativos de 

uma estabilização econômica com leve retomada do nível de atividade. No entanto, os 

indícios de recuperação econômica ainda são modestos, com uma retomada muito incipiente 

do mercado de trabalho. 
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Além disso, com uma disponibilidade maior de mão de obra no mercado, aliada a 

uma massa salarial menor, a demanda por serviços de educação seguiu restrita às 

necessidades momentâneas de qualificação, tanto dos trabalhadores, quanto das indústrias. O 

esmorecimento da necessidade de mão de obra pode ser considerado um ponto de atenção no 

gerenciamento de riscos dos negócios, principalmente no que tange aos negócios no âmbito 

da educação. 

 

iv. Estratégia de enfrentamento 

 

Diante de um ambiente de negócios permeado de incertezas quanto aos aspectos 

econômicos e conjunturais do País e do Estado, coube à organização buscar estratégias e 

meios para enfrentar as mudanças, bem como mitigar os possíveis riscos. Dessa maneira, o 

SESI/RS buscou meios de melhorar o seu desempenho antevendo-se aos fatores do ambiente 

externo que afetam a performance do negócio. 

Dentre as estratégias desenvolvidas para enfrentar as variáveis de mercado, 

destacam-se as seguintes: 

a) ações voltadas à simplificação dos processos e com vistas aumentar a agilidade na 

entrega de produtos e serviços, bem como otimizar os métodos visando melhorias de 

produtividade. Nesse sentido, pode-se mencionar o aumento do portfólio de cursos na 

modalidade de Educação a Distância, o que permitiu um incremento no volume de 

matrículas. 

b) ações para otimizar os resultados das indústrias atendidas, tais como a atuação em 

soluções integradas por meio de consultoria em segurança e saúde no trabalho e promoção 

da saúde. Trata-se de uma ação importante para as empresas aprimorarem os indicadores de 

produtividade organizacional e saúde e segurança dos seus trabalhadores. 

c) ações para consolidação dos programas de gestão do absenteísmo e reabilitação. 

d) ações para desenvolvimento técnico das equipes internas. Esse desenvolvimento 

proporcionou competências para atuar de forma consultiva conforme os novos modelos de 

atuação em saúde e educação, contemplando cursos e formações em metodologias nacionais 

e internacionais, a exemplo de modelos de referência de Harvard, do Instituto Finlandês de 

Saúde Ocupacional – FIOH e do British Council essenciais para atuar segundo os novos 

modelos de intervenção. 

Por meio das ações acima, e ampliando as estratégias de mobilidade e virtualidade, o 

SESI/RS fez uso de uma estrutura de atendimento flexível, que permite o acesso mais rápido 

a seus serviços, ampliando o atendimento a indústrias e trabalhadores. Por esses mesmos 

mecanismos, aumentou o número de municípios atingidos. 
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 Planejamento organizacional e desempenho 3

orçamentário e operacional 
 

Esta seção apresenta os resultados da ação do SESI/RS em 2017, analisando o 

desempenho da Organização em relação ao cumprimento dos objetivos e metas 

estabelecidas para o exercício de referência do presente relatório, tanto em termos 

finalísticos quanto em termos de gestão. Ao final da seção, são trazidas informações sobre o 

processo de planejamento estratégico e seu estágio de implementação na Unidade. 

 

 

3.1 Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 
 

Em 2017, as ações do SESI/RS seguiram o preconizado pelo Planejamento 

Estratégico da Organização, em nível nacional, no sentido de atuar conforme os focos 

estratégicos abaixo relacionados: 

 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; 

 Saúde e Segurança: 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 saúde e segurança na 

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. 

 

Esses focos estão em perfeita consonância com os objetivos institucionais do SESI 

descritos na seção Apresentação, os quais preconizam uma atuação voltada à educação e 

saúde. 

Observou-se ainda, na realização das ações, as diretrizes nacionais de Seletividade, 

Intensidade, Escala, Complementariedade e Articulação na oferta de serviços, as quais, 

embora adotadas na Unidade, foram adaptadas à realidade regional. 

Em termos finalísticos, a partir das análises de ambiência realizadas, foram definidos 

como principais direcionadores nacionais para 2017: 

 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 do SESI, do SENAI e do IEL, voltada à educação 

para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria; 

 Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de SST 

e promoção da saúde do trabalhador; 

 Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços. 
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Em termos de gestão, foi definido como principal direcionador: 

 Aprimorar 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. 

 

As diretrizes e objetivos estratégicos do SESI/RS, apresentadas abaixo, constituem 

um desdobramento dos direcionadores e grandes desafios estabelecidos pelo Departamento 

Nacional, o que assegura o perfeito alinhamento estratégico entre ambas instâncias de 

planejamento. 

 

Em termos finalísticos, são direcionadores: 

 

 Foco Estratégico: Educação 

 

Diretriz: Educação Transformadora 

 Assegurar uma educação transformadora voltada para o mundo do trabalho por 

meio de metodologias específicas em educação básica e continuada. 

 

Objetivos estratégicos: 

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

por meio da implantação de escolas de referência, embasadas em novas 

metodologias de ensino voltadas ao mundo do trabalho e à excelência acadêmica; 

 Ampliar a oferta de educação de jovens e adultos por meio de polos conveniados e 

oferta in company; 

 Ampliar a oferta de educação continuada por meio de cursos em EAD, com foco 

nas necessidades da indústria; 

 Fortalecer a articulação da educação básica com a educação profissional. 

 

 Foco Estratégico: Saúde 

 

Diretriz Estratégica: Ambientes e Comportamentos Seguros e Saudáveis  

 Promover a saúde do trabalhador e ambientes de trabalho seguros, possibilitando 

uma vida saudável e uma indústria produtiva e sustentável. 

 

Objetivos estratégicos: 

 Ampliar a atuação em saúde, no espaço fabril, por meio da adequação de serviços, 

conforme características de cada segmento de negócio, porte e região; 

 Ampliar a prestação de serviços de consultoria integrada em saúde nas empresas; 

 Fortalecer ações de educação e prevenção de forma a sensibilizar as empresas para a 

necessidade de promoção da saúde e segurança no ambiente do trabalho; 
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 Desenvolver e adotar metodologias que integrem abordagens de educação, promoção 

da saúde e SST, com foco na relação entre a segurança no ambiente e o 

comportamento e estilo de vida dos trabalhadores. 

No próximo item são destacados os principais resultados alcançados ao longo do 

exercício de 2017 para cada objetivo estratégico das áreas da educação e saúde do SESI/RS, 

com foco na análise de avanços conquistados, atingimento de metas e indicadores, além de 

resultados físicos e financeiros. São apresentadas também, conclusões gerais, ações de 

melhoria de desempenho e desafios para o ano de 2018. Na seção 3.2, são apresentados os 

resultados específicos das estratégias de gestão. 

 

 

3.1.1 Ampliar a atuação no ensino médio regular, baseado no modelo SESI 

de educação, por meio da implantação de escolas de referência, 

embasadas em novas metodologias de ensino voltadas ao mundo do 

trabalho e à excelência acadêmica 

 

i. Descrição 

 
Quadro 7 −Objetivo estratégico ‒ ampliar o ensino médio 

Descrição geral 

A proposta educacional para as escolas de ensino médio do SESI/RS se dá por projetos fundamentados na 

linha de atuação da pedagogia ativa, estímulo ao empreendedorismo, leitura, experimentação, visitas 

técnicas e acompanhamento da construção dos projetos de vida dos alunos, relacionados principalmente às 

suas escolhas acadêmicas e profissionais, assegurando uma educação transformadora voltada para o mundo 

do trabalho. Este objetivo estratégico repactua a implantação de novas escolas a partir dos resultados da 

Escola de Ensino Médio SESI Eraldo Giacobbe de Pelotas (implantada em 2014), a qual foi reconhecida 

pelo MEC como uma das 177 instituições de todo o País, exemplo de inovação e criatividade na educação 

básica. 

Responsável 

Nome: Sônia Elizabeth Bier 

CPF: 000.000.000-00 

Cargo: Gerente da Área de Educação do SESI/RS 

Fonte: Gerência de Educação do SESI/RS – GEDUC 

 

ii. Análise 

 

ii.a Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada 

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 

2017, com foco nas metas propostas para o período. 

 

Reafirmando o compromisso do SESI/RS com a melhoria da qualidade da educação, 

por meio da ampliação de sua atuação no ensino médio e aplicação de metodologias 

inovadoras, foram implantadas no primeiro semestre de 2017 a Escola SESI de Ensino 

Médio de Montenegro e a Escola SESI de Ensino Médio Albino Marques Gomes, de 

Gravataí, as quais, em 2016 constavam como em construção. 

O alcance dos resultados em termos do que o SESI/RS se propunha com as escolas 

(melhoria da qualidade do ensino) é visível por diversos ângulos de análise: dos 34 alunos 

que obtiveram a certificação do curso de ensino médio, na Escola de Ensino Médio SESI 

Eraldo Giacobbe de Pelotas, todos participaram, ou do Exame Nacional de Ensino Médio 

(ENEM) ou do Programa de Avaliação da Vida Escolar (PAVE), modalidade alternativa de 

seleção para os cursos de graduação da Universidade Federal de Pelotas. 
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O ENEM tem como finalidade principal a avaliação do desempenho escolar e 

acadêmico ao fim do Ensino Médio. Passou a ser a principal porta de entrada para o ensino 

superior no Brasil, principalmente nas universidades federais, além de ser um dos critérios 

para permitir a distribuição das bolsas do Programa Universidade para Todos (PROUNI), e 

requisito para solicitação do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Desta forma, a 

participação dos alunos do SESI/RS nesta avaliação é de extrema importância, bem como os 

resultados atingidos individualmente, apresentados conforme indicador na sequência. 

Em 2017, a Escola SESI/RS de Ensino Médio recebeu o Prêmio Top Cidadania 

promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH, na categoria 

Organizações. A premiação reconheceu a busca pelo desenvolvimento integral do estudante, 

que é instigado a resoluções de problemas pautados pelo mundo do trabalho. 

Além deste importante reconhecimento, as escolas obtiveram várias outras 

premiações, dentre as quais podemos destacar: 

 

 Escola SESI de Ensino Médio de Montenegro – Montenegro/RS 

 Medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Geografia; 

 Premiação no Projeto Poesias em movimento da Prefeitura Municipal de 

Montenegro. 

 

 Escola SESI de Ensino Médio Albino Marques Gomes – Gravataí/RS 

 Prêmio destaque no Salão Jovem da UFRGS 2017 com os trabalhos: A Obra 

Literária “A Hora dos Ruminantes” como fonte de análise histórica e “Aplicação do 

Sistema de Monitoramento Remoto em Horas Escolares”; 

 Medalha de Bronze na Etapa Estadual da Olimpíada de Matemática – MSF 

(Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras); 

 Medalha de Bronze na Etapa Estadual da Olimpíada de Geografia. 

 

 Escola SESI de Ensino Médio Eraldo Giacobbe – Pelotas/RS 

 Medalha de bronze no I-FEST’
17

 (International Festival of Engineering Science and 

Technology in Tunísia) pelo trabalho “Trigonometria na prática: construção do 

teodolito caseiro com materiais alternativos e teodolito eletrônico de baixo custo”; 

 Projeto: “Delas para elas: o livro de vivências, orientações e empoderamento para 

garotas (pré) adolescentes” (Feira Mineira de Iniciação Científica – FEMIC – 2º 

lugar geral – Destaque Linguísticas, letras e artes); Destaque em Iniciativas para 

valorização da Mulher – Credenciamento para participar da Genius Olympic, que 

acontecerá em junho de 2018, em Oswego, Nova Iorque, Estados Unidos. O livro foi 

oficialmente lançado na Feira do Livro de Porto Alegre, em 2017; 

 Projeto: “Polímero de caseína: Um recurso didático aplicado na construção de 

sólidos geométricos e de modelos de átomos” (Feira Mineira de Iniciação Científica 

– FEMIC – Credenciamento para participar da III MOCICA – Mostra Científica do 

Cariri, no Cariri, Ceará, Brasil. Estudante Destaque – bolsa de incentivo do CNPq); 

 Projeto: “PPP – Papa Pet Pelotas: uma alternativa inovadora para a aplicação da 

coleta seletiva” (Feira Brasileira de Iniciação Científica – FEBIC com 1º lugar na 

Categoria Sustentabilidade; 1º lugar na categoria Exatas. Credencial para participar 
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do Programa Ciência na UMinho, promovido pela Universidade do Minho, a ser 

realizada em 2018, na cidade de Braga, Portugal; 

 Projeto: “O Instinto Matemático e Linguístico” (Feira Brasileira de Colégios de 

Aplicação e Escolas Técnicas – FEBRAT, com Menção Honrosa, na categoria 

melhor stand, evento organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

 Escola SESI de Ensino Médio Arthur Aluízio Daudt – Sapucaia do Sul/RS 

 Apresentação do projeto “Nanociências: o que é e qual a sua influência na vida das 

pessoas”, no VII Workshop em Nanociências em Santa Maria; 

 A Escola conquistou o 5º lugar na América Latina no Desafio Matemático 

MANGAHIGH; 

 Apresentação de sete projetos na 6ª MOSTRAROB em Pelotas/RS, tendo havido a 

seguinte premiação: 3º lugar em Ciências Biológicas e Química com o projeto 

“Identificação dos alimentos oriundos da agricultura ricos em agrotóxicos e metais 

pesados mais consumidos pelos adolescentes”, 1º lugar em Ciências da Computação 

com o projeto “O uso da robótica educacional como ferramenta para solucionar 

situações problemas” apresentado na Biblioteca SESI Sapucaia do Sul (este projeto 

foi credenciado para a MOSTRATEC 2017), 1º lugar em Ciências da Terra e Meio 

Ambiente com o projeto “Produção de biofertilizantes a partir da biomassa de 

macrófitas retiradas de diferentes corpos d´agua”; 

 Apresentação de sete projetos no Espaço Jovem Cientista da PUCRS-Porto Alegre, 

tendo conquistado dois destaques com os projetos “O que é loucura? Análise das 

percepções da medicina e do senso comum” e “A história da Escola Estadual 

Sapucaia do Sul no contexto da situação do patrimônio histórico deste município”; 

 Apresentação de 8 projetos no XII Salão UFRGS Jovem-Porto Alegre, tendo 

conquistado quatro destaques, com os projetos: “A história da Escola Estadual 

Sapucaia do Sul no contexto da situação do patrimônio histórico do município”; 

estudo de caso, “O que é loucura? Análise das percepções da medicina e do senso 

comum”, “Incorporação de enzimas proteolíticas na fabricação de sabão em barra 

com reuso de óleo de cozinha e incorporação de fibras vegetais no reaproveitamento 

de papel: trabalhando o reuso de resíduos na escola”; 

 Apresentação de 12 trabalhos na SaberTEC – IFSUL Sapucaia do Sul/RS, tendo 

conquistado em Ciências da Natureza o 1º, 2º e 3º lugares, com os projetos: 

“Produção de biofertilizantes a partir da biomassa de macrófitas retiradas de 

diferentes corpos d’água”, “Uma alternativa nutricional ao tratamento dos sintomas 

de mitocondriopatias, em especial a Fibromialgia” e “Conhecendo para prevenir: 

onde vivem os microorganismos?” respectivamente. Ainda o 3º lugar em Humanas, 

com o projeto: “O que é loucura? Análise das percepções da medicina e do senso 

comum”. Obteve-se ainda, quatro (4) credenciamentos:(2017) 2 para MCTEA-Pará – 

para os projetos “Uma alternativa nutricional ao tratamento dos sintomas de 

mitocondriopatias, em especial a Fibromialgia e Conhecendo para prevenir: onde 

vivem os microorganismos?” e (2018) 1 para 11º Muestra Científica 

Latinoamericana no PERU, para o projeto “Produção de biofertilizantes a partir da 

biomassa de macrófitas retiradas de diferentes corpos d’água” e outro para FEBIC-

SC para o projeto “Influência da interação do ultravioleta na degradação de 

diferentes tecidos e cores”; 
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 Apresentação de dois projetos na FEBRAT/MG, onde obteve-se a Menção Honrosa 

em Inovação e Criatividade para o projeto “Enzimas proteolíticas na fabricação de 

sabão”; 

 Apresentação de 4 projetos na FEPROQUIM/CBQ-Gramado: “Cafeína: hábito ou 

vício na adolescência”, “Biofertilizantes: biomassa de macrófitas”, “Incorporação de 

fibras vegetais no reaproveitamento de papel: trabalhando o reuso de resíduos na 

escola” e “Identificação dos alimentos oriundos da agricultura ricos em agrotóxicos e 

metais pesados mais consumidos por adolescentes”; 

 Apresentação de 4 projetos na MOSTRATEC-Novo Hamburgo: “O uso da robótica 

educacional como ferramenta para solucionar situações problema apresentadas na 

biblioteca SESI”, “Influência da interação do ultravioleta na degradação de 

diferentes tecidos e cores”, “Produção de biofertilizantes a partir da biomassa de 

macrófitas retiradas de diferentes corpos d´agua” – Fase II e “ Incorporação de fibras 

vegetais no reaproveitamento de papel”. Obteve-se credenciamento para o Encuentro 

de Jóvenes Científicos – Entre Rios /Argentina em 2018 com o projeto “Produção de 

biofertilizantes a partir da biomassa de macrófitas retiradas de diferentes corpos 

d´agua” – Fase II e outro credenciamento para a Copa Science de México em 

Culiacán/México em 2018 com o projeto “Incorporação de Fibras vegetais no 

reaproveitamento do papel”. Ainda o 4º Lugar na categoria Gerenciamento de Meio 

Ambiente – “Incorporação de fibras vegetais no reaproveitamento de papel” e 4º 

Lugar na categoria Ciências Ambientais “Produção de biofertilizantes de macrófitas 

retiradas de diferentes corpos d´agua” – Fase II; 

 Apresentação de dois (2) projetos na MCTEA – Mostra de Ciência e Tecnologia da 

Escola Açaí – Abaetetuba/Pará: “Uma alternativa nutricional ao tratamento dos 

sintomas de mitocondriopatias, em especial a Fibromialgia” e “Conhecendo para 

prevenir: onde vivem os microorganismos?”. 

 

ii.b Análise dos indicadores de resultado. 

 

Os indicadores de resultado relacionados ao objetivo estratégico analisado são 

“número de novas escolas implantadas”, “matrículas no ensino médio regular” e “índice de 

escolas SESI/RS no ENEM, conforme avaliação do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)”. 

 

Gráfico 1 – Indicador Educação – escolas implantadas 

 
Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 
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Descrição detalhada do indicador: compreende o total de escolas inauguradas no exercício 

de 2017. 

 

A inauguração das Escolas SESI de Ensino Médio de Montenegro e de Ensino Médio 

Albino Marques Gomes, de Gravataí, garantiu o atingimento da meta desse indicador. 

Embora com números aparentemente pequenos, o desafio em conceber, projetar, 

construir e implantar uma escola inteira implica em grande esforço de um número 

expressivo de pessoas. Sem as escolas, porém, dificilmente o SESI/RS avançaria o seu 

objetivo maior, de melhoria do ensino. 

Vencido o desafio de implantação destas escolas, a partir de 2018, o objetivo 

estratégico estará focado na consolidação da atuação no ensino médio regular, baseado no 

Modelo SESI de Educação. 

 
Gráfico 2 – Indicador Educação – matrículas no ensino médio regular 

 
Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 

 

 

Descrição detalhada do indicador: compreende a soma de todas as matrículas do ensino 

médio regular. 

Em relação a este indicador, o resultado atingiu 85,6% da meta prevista. Destacaram-

se positivamente nos resultados as escolas de Gravataí e Sapucaia do Sul, as quais 

representam 62,2% do resultado deste indicador. 

O não atingimento da meta deve-se em especial, ao fato de que o ingresso nas 

escolas de ensino médio se dá somente no 1º ano. Assim, quando há dificuldades nesse 

primeiro ingresso, arca-se com o ônus do não alcance das metas durante o 2º e 3º ano, 

provocando uma lacuna. Além disso, a Escola de Sapucaia do Sul no ano de 2016 sofreu um 

atraso na avaliação dos seus processos de autorização e credenciamento junto aos órgãos 

normativos do Sistema Estadual de Educação. Assim, os períodos de matrícula só puderam 

ser abertos após a grande maioria dos pais já terem garantido vagas para seus filhos em 

outras escolas. Já a Escola de Ensino Médio Eraldo Giacobbe, localizada em Pelotas, tem 

apresentado dificuldades na realização de novas matrículas, exigindo o repensar da oferta 

local. 

O SESI/RS está ainda em processo de consolidação neste segmento de atuação, visto 

que a estratégia de ampliar as escolas de ensino médio, por meio de metodologias 

inovadoras, é relativamente recente, datando de 2014. Desta forma, ainda que não se tenha 

atingido a plenitude da meta, entende-se o resultado como satisfatório. Esse desempenho é 
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ratificado pela atual taxa zero de evasão. Contribuíram para a retenção dos alunos os 

investimentos feitos em tecnologia e na formação continuada de professores, bem como 

diversos prêmios alcançados pelos alunos em feiras científicas nacionais e internacionais. 

Para o próximo exercício, além da busca por novas matrículas nas escolas que ainda 

apresentam capacidade instalada disponível, será ampliado o acompanhamento de dados 

qualitativos, tais como: cancelamentos, frequência, evasão, reprovação e aprovação. Neste 

aspecto, está prevista para 2018 a implantação do novo Sistema de Gestão Escolar (SGE), o 

qual trará maior qualificação para a gestão desses dados. 

 

Gráfico 3 – Indicador Educação – índice das escolas SESI no ENEM 

 
Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 

 

Descrição detalhada do indicador: escolas do SESI/RS que estão no ENEM conforme 

avaliação do INEP / total de escolas do SESI/RS. Esta avaliação baseia-se somente na 

Escola de Pelotas, sendo a única com o ciclo de três anos finalizado. 

Dentre os egressos que realizaram o ENEM/2017 (34 alunos), 42% foram aprovados 

em processos seletivos para instituições de ensino superior públicas e privadas, além de ter 

havido aprovações no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense (IFSUL). A média nacional no 

ENEM foi de 533 pontos, enquanto a maior pontuação entre os alunos do SESI/RS foi de 

612 pontos. 

 

Observam-se ainda os seguintes resultados: 

 

a) Crescimento de 12,35% no desempenho da média geral da escola, quando 

comparada ao ano de 2016: 

 

Quadro 8 – Resultado do desempenho no ENEM 

Pontuação média geral Escola 

SESI 2016 

Pontuação média geral Escola 

SESI 2017 
Crescimento 

492,63 553,45 12,35% 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 
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b) Superação das médias nacionais em todas as áreas de conhecimento, conforme 

abaixo: 

 

Quadro 9 – Resultado do ENEM por áreas de conhecimento 

Área de Conhecimento 
Pontuação média nacional 

2017 

Pontuação média Escola 

SESI 2017 

Linguagens e Códigos 510,20 543,10 

Ciências Humanas 519,30 543,91 

Ciências da Natureza 510,60 520,58 

Matemática e suas Tecnologias 518,50 566,13 

Redação 558,00 593,55 

Médias totais 523,32 553,45 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 

 

No que se refere à redação, 23 alunos obtiveram pontuação superior à média 

nacional. Por fim, 100% dos que realizaram o ENEM atingiram as médias mínimas 

necessárias para concorrer ao PROUNI, FIES e vagas através do SISU. 

As informações relativas a esses indicadores estão disponíveis para checagem e 

acompanhamento por meio dos boletins de desempenho dos alunos no ENEM, em 

comparação aos resultados nacionais (média simples) divulgados pelo Ministério da 

Educação. 

 

ii.c Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos 

resultados obtidos. 

 

O SESI/RS organiza sua Arquitetura de Processos para a prestação de serviços e 

cumprimento de sua missão, contemplando os seguintes macroprocessos: 

1) Desenvolvimento de Visão e Estratégias; 

2) Desenvolvimento e Gestão de Produtos e Serviços; 

3) Oferta de Produtos e Serviços; 

4) Prestação de Serviços; 

5) Gerenciamento do Atendimento aos Clientes. 

 

A seguir são analisados os principais macroprocessos de negócio relacionados ao 

alcance de resultados frente ao objetivo estratégico em questão: 

Desenvolvimento de visão e estratégias: contribuiu como o direcionador das ações, 

pautadas na consecução do objetivo maior de ampliação da atuação no Ensino Médio 

Regular; 

Desenvolvimento e Gestão de Produtos e Serviços: ao final do exercício de 2017 foi 

realizado um workshop de lições aprendidas em relação às escolas de Gravataí e 

Montenegro, provendo subsídios para o planejamento de novas escolas e também para 

análise de melhorias das escolas já implantadas; 

Oferta de Produtos e Serviços: Nas ações de marketing desenvolvidas buscou-se explicitar 

a proposta inovadora e disruptiva para as escolas de Ensino Médio, além de apresentar como 

vantagens competitivas a oferta em turno integral, formação profissional e a gratuidade para 

dependentes de trabalhadores da indústria; 

Gerenciamento do Atendimento aos Clientes: para gerir o relacionamento com os 

clientes/usuários são utilizados diferentes canais presenciais ou virtuais. A Central de 
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Relacionamento FIERGS (CRF) realiza o atendimento remoto e as secretarias das unidades 

descentralizadas realizam o atendimento presencial. Nas escolas de ensino médio, utiliza-se 

também o instrumento “Avalia SESI” (pesquisa qualitativa) onde, anualmente, são ouvidas 

as comunidades docentes e discentes, além dos pais dos alunos, a respeito de diversos 

aspectos que envolvem a escola, como infraestrutura e metodologia de ensino e avaliação. 
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ii.d Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao 

exercício de 2017. 

 
Tabela 1 − Resultados físicos e financeiros − ensino médio 

Resultados 

Orçamentário Físico 
Unidade de 

medida 
Previsto 

Realizado 
Previsto 

Realizado 
Inicial Retificado Suplementado Transposto Inicial Retificado 

30301030101 ‒ Ensino médio R$ 8.998.692 R$ 9.960.658 R$ 0,00 R$ 11.196.234 R$ 10.459.082 550 550 470 Matrículas 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 
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As escolas de ensino médio foram concebidas para atender o dependente do 

trabalhador da indústria gratuitamente. 

As despesas são relativas aos custos diretos, além de despesas de capital, que 

correspondem, principalmente, aos investimentos em tecnologia e, estrutura física, tanto 

para implantação como manutenção das escolas. Muitos destes custos são fixos e independe 

do número de alunos, fato que explica a diferença na proporção de realização de matrículas 

em comparação à realização orçamentária. 

 

ii.e Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da 

vigência do Plano Estratégico. 

 

Para o exercício de 2018 e subsequentes, pretende-se atingir o total das vagas 

ofertadas para ingresso no primeiro ano do ensino médio com taxa de reprovação de, no 

máximo, até 5%, e manutenção da taxa zero de evasão. Com isso, o objetivo de ampliar a 

atuação no ensino médio por meio de escolas inovadoras e diferenciadas terá sido atingido 

em sua plenitude, restando o desafio de consolidar esse modelo e replicar essa metodologia 

para novos agentes sociais. 

No que se refere à Escola de Ensino Médio Eraldo Giacobbe, em relação ao seu 

desempenho de matrículas, cumpre rever as estratégias e o propósito da sua manutenção no 

formato em que ela foi concebida, pois em que pese que a mesma foi instituída como 

projeto-piloto, tendo em vista que esta unidade não requeria investimentos em infraestrutura 

e nesta a condição demonstrou todas as possibilidades de uma metodologia que realmente 

oportuniza crescimento para os jovens dependentes ou não de trabalhadores da indústria, a 

realidade de Pelotas tem mostrado singularidades que indica a necessidade de repensar a sua 

oferta. 

 

iii Conclusão 

 

iii.a Avaliação do resultado 

 

Embora o resultado esteja abaixo do planejado, ainda assim, é percebida a aceitação 

da proposta pedagógica tendo em vista os prêmios recebidos, desempenho dos alunos e taxa 

zero de evasão. Estes elementos reforçam o caminho para a consolidação do programa, o 

qual foi também fortalecido a partir de investimentos em capacitação dos profissionais 

envolvidos. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

Pretende-se intensificar as ações de marketing para os próximos anos, com maior 

antecipação das campanhas, viabilizando, assim, o preenchimento total das vagas e a 

consolidação do modelo SESI de educação de ensino médio. Prevê-se realizar também ações 

junto à comunidade local a fim de levar a proposta das escolas ao conhecimento da 

sociedade como um todo. 

As atribuições e responsabilidades dos gestores das escolas serão revisitadas, 

buscando o alinhamento e a clareza de suas funções para a consecução dos objetivos. Além 

disso, será implantado o novo sistema de gestão escolar (SGE), o qual trará maior 

instrumentalização para o acompanhamento de indicadores, subsidiando de forma mais ágil 

e assertiva a tomada de decisão. 

P
ja

m
to

 o
g

z
c

o
 e

 d
m

p
o

 o
ç

m
t

o
 e

 o
p

c
o

 



 

39 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017                                                                                                             SESI/RS 

As ações de capacitação e formação continuada dos professores serão mantidas 

através das semanas pedagógicas, bem como ações pontuais conforme necessidades que 

venham a ser detectadas, levando em consideração a busca constante pela eficiência 

operacional. 

 

 

3.1.2 Ampliar a oferta de educação de jovens e adultos por meio de polos 

conveniados e oferta in company 

 

i. Descrição 

 
Quadro 10 – Objetivo estratégico − ampliar a oferta de EJA 

Descrição geral 

O SESI/RS oferece educação de jovens e adultos voltada para o mundo do trabalho como forma de 

promover o desenvolvimento do trabalhador e contribuir para o crescimento da indústria. A formação 

voltada a esta ótica extrapola a necessidade de quem atualmente está empregado, atingindo a todos que 

almejam ingressar no mercado de trabalho. Ampliar a oferta dessa modalidade de ensino via EAD está em 

consonância com a estratégia de mobilidade e virtualidade adotada pelo SESI em seu Plano Estratégico, a 

qual tem por objetivo ampliar a escala de atendimento por meio de atividades de qualidade, a baixo custo. 

Por essa via, que inclui polos conveniados e oferta in company, um maior número de jovens e adultos tem 

acesso à uma educação básica de qualidade, reduzindo o grave problema da má formação de base dentre 

vários segmentos da população brasileira. Dados de 2015 apontam que 22% dos jovens com idade entre 15 a 

17 anos estão fora da escola, e 56% da mesma faixa etária estão atrasados no ensino fundamental
1
. De 

acordo com o INEP, a migração para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é mais expressiva ao final do 

ensino fundamental, quando chega a 3,2% e 3,1%, no 7º e 8º ano
2
, respectivamente. A oferta de EJA nos 

cursos de ensino fundamental e ensino médio, na modalidade EAD, busca melhorar esse cenário de carência 

educacional, aproveitando ainda as oportunidades dadas pela migração dos jovens, do ensino regular para a 

EJA. Atende trabalhadores da indústria e dependentes com mais de 18 anos de idade, de acordo com a 

Resolução nº 300, de 15 de julho de 2009. 

Responsável 

Nome: Sônia Elizabeth Bier 

CPF: 000.000.000-00 

Cargo: Gerente da Área de Educação do SESI/RS 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 

 

ii. Análise 

 

ii.a Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada 

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 

2017, com foco nas metas propostas para o período. 

 

Quando da opção pela ampliação da EJA via ensino a distância, no início da vigência 

do Plano Estratégico, esperava-se contar com as dificuldades inerentes a essa proposta, visto 

as possíveis barreiras que poderiam ser enfrentadas por uma modalidade de ensino ainda 

pouco reconhecida como eficaz.  O tempo vem mostrando, porém, que o ensino a distância é 

uma tendência crescente, e cada vez mais pessoas vem se sensibilizando para as vantagens 

desse tipo de estudo, seja para cursos regulares ou para cursos mais rápidos, na linha da 

educação continuada. A evolução tecnológica das plataformas de EAD e o surgimento de 

novas disciplinas e temas de interesse no campo do conhecimento tem favorecido a 

consolidação dos cursos a distância no mercado educacional. 

                                                 
1
 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/10/1927604-com-evasao-escolar-empacada-pais-

levaria-200-anos-para-incluir-jovens.shtml 
2
 Fonte: http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-divulga-dados-

ineditos-sobre-fluxo-escolar-na-educacao-basica/21206 
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O estabelecimento de convênios, estratégia de gestão adotada em 2017, representa 

um avanço no que se refere às oportunidades de ampliação do atendimento aos trabalhadores 

da indústria e também à comunidade. 

Assim, em 2017, o SESI/RS ampliou a oferta da EJA, por meio de convênios 

firmados em Rio Grande e Canela. O primeiro, com o Instituto Federal Sul Rio-Grandense, 

autoriza um polo EJA-EAD para o atendimento de alunos em espaço cedido pelo próprio 

Instituto. No segundo, estabeleceu-se parceria com a Secretaria Municipal de Educação para 

a oferta local do programa. 

Em 2017 foi credenciado ao funcionamento o polo de Passo Fundo e solicitado o 

credenciamento dos polos de Erechim, Gravataí e Panambi, com atividades previstas para 

início no primeiro semestre de 2018. 

A partir de ajustes de processos e otimização de estruturas também foi possível 

ampliar a capacidade de atendimento dos polos existentes. A tendência, portanto, é de 

crescimento nessa área, com o pleno alcance do objetivo proposto em nível do Plano 

Estratégico. 

 

ii.b Análise dos indicadores de resultado 

 
Gráfico 4 – Indicador Educação – matrículas de EJA 

 
Fonte: Gerência de Educação do SESI/RS – GEDUC 

 

Descrição detalhada do indicador: composto pela soma das matrículas do Centro de 

Responsabilidade EJA Ensino Fundamental Anos Finais e EJA Ensino Médio. 

 

Em 2017 as ações em EJA atingiram 99,77% da meta de matrículas previstas. Este 

desempenho supera em 31% o número de matrículas realizadas no ano anterior. Os novos 

convênios e polos autorizados refletiram diretamente nestes resultados de incremento de 

novas matrículas, além da otimização das estruturas já existentes pelo redimensionamento da 

capacidade instalada. 

O desempenho no alcance dos resultados também pode ser apurado nos números do 

Censo Educacional. De acordo com os dados do Censo da Educação Básica de 2016, 

recentemente divulgado, o SESI/RS está posicionado como a segunda maior instituição em 

alunos matriculados dentre todas as instituições privadas do Estado, sendo a diferença para a 

primeira posição, de apenas 50 alunos. 
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ii.c Análise crítica dos macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade 

Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos 

 

Os macroprocessos envolvidos para consecução do objetivo foram: 

 

Desenvolvimento de visão e estratégias: este processo norteou a busca por convênios junto 

a parceiros (prefeituras municipais principalmente) e o estabelecimento de metas tendo 

como base a capacidade instalada de cada unidade, aliada à realidade local e potencial de 

mercado. 

Desenvolvimento e Gestão de Produtos e Serviços: o olhar para o ciclo de vida do 

programa contribuiu para a implementação do novo currículo da EJA com vistas a um 

melhor desempenho do egresso frente ao mercado de trabalho. O currículo foi reformulado 

tendo em vista a dupla jornada de trabalho e estudo do aluno. 

Oferta de Produtos e Serviços: a vantagem competitiva da gratuidade para o trabalhador 

da indústria e seus dependentes foi explorada nos planos de marketing, bem como a 

estratégia de precificação frente à concorrência, trazendo competitividade para a EJA 

SESI/RS, também aberta à comunidade. A articulação da educação básica com a profissional 

passou a integrar a proposta curricular. 

Prestação de Serviços: buscando melhorias neste quesito, o processo de rematrículas e 

matrículas foi revisitado, refletindo em agilidade para o candidato e otimização de recursos. 

Gerenciamento do Atendimento aos Clientes: para gerir o relacionamento com os 

clientes/usuários são utilizados diferentes canais presenciais ou virtuais. A Central de 

Relacionamento FIERGS (CRF) realiza o atendimento remoto e as secretarias das unidades 

descentralizadas realizam o atendimento presencial. 
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ii.d Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao 

exercício de 2017. 

 
Tabela 2 – Resultados físicos e financeiros ‒ oferta de EJA 

Resultados 

Orçamentário Físico 
Unidade de 

medida 
Previsto 

Realizado 
Previsto 

Realizado 
Inicial Retificado Suplementado Transposto Inicial Retificado 

30301040301 – EJA Ensino 

Fundamental Anos Finais 
R$ 794.880 R$ 309.511 R$ 0,00 R$ 258.120 R$ 239.644 856 1.475 1.221 Matrículas 

30301040401 – EJA Ensino 

Médio 
R$ 5.144.580 R$ 7.407.189 R$ 0,00 R$ 6.126.888 R$ 5.782.940 5.976 5.300 5.539 Matrículas 

Total R$ 5.939.460 R$ 7.716.700 R$ 0,00 R$ 6.385.008 R$ 6.022.584 6.832 6.775 6.760 
 

Fonte: Gerência de Educação do SESI/RS – GEDUC 
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ii.e Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios esperados até o 

término da vigência do Plano Estratégico. 

 

Para o ano de 2018, destaca-se o desafio de crescimento de matrículas a partir da 

busca de novos convênios (tendo sido já iniciadas tratativas com as prefeituras municipais 

de Porto Alegre, Estrela, Triunfo e Novo Hamburgo), bem como, por meio da otimização de 

estrutura própria e dos novos polos autorizados. 

Permanece como desafio constante manter essa modalidade de ensino atraente de 

modo a reter em curso alunos cujo apelo para estudar, muitas vezes, conflita com outros 

compromissos, como duplas jornadas de trabalho. 

 

iii. Conclusão 

 

iii.a Avaliação do resultado 

 

Com praticamente a totalidade da meta alcançada, considera-se que as ações 

planejadas e executadas reforçam a proposta metodológica do programa, a qual foi 

desenhada com foco nas necessidades do trabalhador da indústria. A adequação da proposta 

é evidenciada pela baixa evasão, em comparação às médias nacionais nos últimos 5 anos. A 

EJA/EAD apresentou em 2017 uma evasão de 27% considerando ensino fundamental e 

médio, quando a média nacional é estimada em 60%. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

O processo de matrícula foi reformulado visando maior agilidade no atendimento dos 

candidatos. Além disso, serão aprimoradas as ações de mídia com o objetivo de ampliar a 

quantidade de matrículas. 

 

 

3.1.3 Ampliar a oferta de educação de continuada por meio de cursos em 

EAD, com foco nas necessidades da indústria 

 

i. Descrição 

 
Quadro 11 – Objetivo estratégico − ampliar a oferta de educação continuada 

Descrição geral 

As modificações rápidas e constantes no mercado profissional exigem dos trabalhadores uma formação que 

ultrapassa a educação básica ou superior. A educação continuada cumpre o papel de formar as pessoas, 

visando o desenvolvimento de habilidades e competências para atender as necessidades da indústria e do 

mercado de trabalho como um todo. 

Assim como no caso da EJA, a educação continuada a distância atende as diretrizes de mobilidade e 

virtualidade, propiciando aos trabalhadores acesso a cursos de qualidade nas mais diversas áreas de 

conhecimento, de forma gratuita ou a baixo custo. 

Responsável 

Nome: Sônia Elizabeth Bier 

CPF: 000.000.000-00 

Cargo: Gerente da Área de Educação do SESI/RS 

Fonte: Gerência de Educação do SESI/RS – GEDUC 
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ii. Análise 

 

ii.a Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada 

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 

2017, com foco nas metas propostas para o período. 

 

A educação continuada contempla o programa Aprender@Aprender e os cursos de 

educação continuada para o mundo do trabalho, nas modalidades presencial e virtual. 

O programa Aprender@Aprender, contra turno escolar que atende crianças de 06 a 

12 anos e contempla o desenvolvimento integral, nos aspectos motor, afetivo, cognitivo e 

social, realizou 1.961 matrículas, atingindo a meta em 99,80% e respondendo por 67% do 

total do orçamento realizado em educação continuada. 

A estratégia utilizada para ampliação da oferta de cursos em educação continuada 

para o mundo do trabalho se deu a partir da ampliação do portfólio EAD, com a inclusão de 

04 (quatro) cursos, direcionados ao idioma inglês 02 (dois) cursos e a matemática 02 (dois) 

cursos. Foi ainda iniciada a elaboração de 01 (um) curso de espanhol EAD e outro sobre a 

nova Legislação Trabalhista. 

Considerando que esta modalidade de ensino foi implantada em meados de 2016, não 

se havia referencial histórico para o estabelecimento da meta de matrículas para 2017. 

Entretanto a estrutura já instalada não requeriu maiores investimentos para a definição de 

uma meta mais ousada. 

Além disso, realizou-se a capacitação de profissionais de educação via EAD, através 

do termo de cooperação com a Secretaria da Educação – SEDUC-RS, fato que contribuiu 

para o desenvolvimento de práticas de gestão e para a formação de futuros profissionais 

mais qualificados para atuação no segmento industrial. 

Nesse contexto, o SESI/RS ampliou a oferta de educação continuada, rompendo as 

barreiras físicas para o atendimento e oferecendo um portfólio de produtos direcionado às 

necessidades da indústria.  

 

ii.b- Análise dos indicadores de resultado 

 
Gráfico 5 – Indicador Educação – matrículas educação continuada 

 
Fonte: Gerência de Educação do SESI/RS – GEDUC 

60.789 45.266 
5.000

15.000

25.000

35.000

45.000

55.000

65.000

Matrículas em Educação Continuada 

2017 Previsto 2017 Realizado

P
ja

m
to

 O
g

z
c

o
 e

 D
m

p
o

 O
ç

m
t

o
 e

 O
p

c
o

 

P
ja

m
to

 o
g

z
c

o
 e

 d
m

p
o

 o
ç

m
t

o
 e

 o
p

c
o

 



 

45 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017                                                                                                             SESI/RS 

 

Descrição detalhada do indicador: composto pela soma das matrículas do Centro de 

Responsabilidade (CR) Educação Continuada em Educação. 

 

O indicador atingiu 75% da meta prevista. Quando analisado o resultado de 

crescimento da educação continuada para o mundo do trabalho, constata-se um discreto 

aumento de 4,50% em relação ao ano anterior. Contudo, a meta para 2017 não foi atingida, 

mesmo com ampliação na oferta de cursos no portfólio EAD, modalidade que cresceu 

93,37% em relação ao ano anterior. Importante salientar que, de forma a qualificar o 

indicador, a conversão de matrículas EAD é medida através do primeiro acesso do aluno ao 

sistema (LMS) e não somente pelo ato da inscrição. Se somada a quantidade de inscritos, o 

resultado seria de 89,7% da meta. Um fator que trouxe impacto foi a troca de versão da 

plataforma, ampliando o tempo dispendido pelo usuário para acessar os cursos, sendo uma 

possível causa para desistência e a não conversão em matrícula. 

 

ii.c Análise crítica dos macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade 

Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos 

 

Os macroprocessos envolvidos para consecução do objetivo foram: 

 

Desenvolvimento de visão e estratégias: pautou a decisão de iniciar um processo de 

reposicionamento do SESI/RS como um dos maiores provedores de educação continuada em 

EAD. 

Prestação de Serviços: a implementação do processo de automatização das matrículas para 

os cursos EAD foi estruturada considerando maior velocidade para o início do curso e 

proporcionou redução de recursos. 

Gerenciamento do Atendimento aos Clientes: para gerir o relacionamento com os 

clientes/usuários são utilizados diferentes canais presenciais ou virtuais. A Central de 

Relacionamento FIERGS (CRF) realiza o atendimento remoto e as secretarias das unidades 

descentralizadas realizam o atendimento presencial. 
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ii.d Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 

2017. 

 
Tabela 3 – Resultados físicos e financeiros ‒ educação continuada 

Fonte: Gerência de Educação do SESI/RS – GEDUC 

 

 

 

 

Resultados 

Orçamentário Físico 

Unidade de 

medida 
Previsto 

Realizado 
Previsto 

Realizado 
Inicial Retificado Suplementado Transposto Inicial Retificado 

30302010101 ‒ Educação 

Continuada em Educação 
R$ 15.791.005 R$ 14.028.772 R$ 0,00 R$ 13.639.961 R$ 12.730.994 58.585 60.789 45.266 Matrículas 
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ii.e Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios esperados até o 

término da vigência do Plano Estratégico. 

 

Com o objetivo de ampliar as ações de virtualidade, existe o desafio de estruturar um 

processo para a melhor identificação das necessidades da indústria e para a cocriação de 

soluções. Atrelado a este movimento, também se buscará sensibilizar as empresas quanto à 

eficácia das metodologias EAD para a qualificação profissional e para a redução de custos 

operacionais em treinamentos e capacitações presenciais. 

 

 

iii. Conclusão  

 

iii.a Avaliação do resultado 

 

Apesar de não ter atingido a meta deste ano, o objetivo proposto no planejamento 

vem sendo atingido, considerando-se especialmente que, na modalidade em EAD houve um 

crescimento de 93,37% de matrículas em relação ao ano anterior, e pela inclusão de novos 

cursos no portfólio. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

Em termos operacionais, é necessário avaliar os possíveis ganhos na atualização da 

versão do LMS Connect (plataforma virtual onde os cursos se desenvolvem), uma vez que 

busca-se implementar uma interface mais acessível e automatizada para proporcionar ao 

aluno iniciar o curso no mesmo dia da inscrição. 

É prevista ainda a ampliação no portfólio de cursos, a fim de contribuir para a 

melhoria de resultados, bem como a implantação do processo de monitoramento dos 

diferentes programas da educação continuada. 
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3.1.4 Fortalecer a articulação da educação básica com a educação 

profissional 

 

i. Descrição 

 
Quadro 12 – Objetivo estratégico − fortalecer a articulação da educação básica e profissional 

Descrição geral 

Essa ação visa propiciar o contato e a experimentação dos alunos do ensino médio regular com o mundo do 

trabalho, por meio de cursos de aprendizagem industrial básica, realizados em parceria com o SENAI, na 

perspectiva do programa educação básica articulada com educação profissional (EBEP). Tal ação possibilita 

aos alunos conhecimentos básicos de uma profissão e oportuniza a contratação dos mesmos, pelas indústrias 

da região, como jovens aprendizes. 

O curso de aprendizagem industrial básica, que compõe a parte diversificada do currículo de ensino médio, 

colabora na contextualização do mundo do trabalho para os jovens, ao mesmo tempo em que leva em conta 

os perfis profissionais desejados pelos segmentos da indústria da região em que cada escola está instalada. 

Em relação à educação de jovens e adultos (EJA), a grande maioria dos alunos já possui uma trajetória 

profissional ao ingressar no curso. Para esta modalidade há a preocupação de considerar os conhecimentos 

prévios dos alunos, ao mesmo tempo em que se busca a qualificação e a diversidade de repertório 

profissional dos trabalhadores por meio de cursos de iniciação em diferentes áreas. 

Responsável 

Nome: Sônia Elizabeth Bier 

CPF: 000.000.000-00 

Cargo: Gerente da Área de Educação do SESI/RS 

Fonte: Gerência de Educação do SESI/RS – GEDUC 

 

ii. Análise 

 

ii.a Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada 

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 

2017, com foco nas metas propostas para o período. 

 

Nas escolas SESI de ensino médio, o currículo está organizado para o 

desenvolvimento de habilidades e competências contextualizadas no mundo do trabalho, 

com excelência acadêmica, desde o 1º ano de ingresso do aluno. A partir do 2º ano de curso, 

a proposta curricular em relação ao mundo do trabalho é ampliada por meio do programa 

EBEP. 

A articulação entre a educação básica e educação profissional possibilita não 

somente conhecimentos básicos de uma profissão e uma oportunidade para pleitear cota na 

indústria como jovens aprendizes, mas também promove a construção de conhecimentos 

vinculados às exigências da indústria rio-grandense. 

Este modelo, no âmbito do EBEP, já está implantado nas Escolas de Ensino Médio 

de Pelotas e Sapucaia do Sul e iniciará em 2018 nas Escolas de Montenegro e Gravataí, 

sendo que ambas iniciam o segundo ano de atividades neste mesmo exercício. 

Na modalidade de educação de jovens e adultos, iniciou-se a oferta de cursos de 

iniciação/aperfeiçoamento profissional nas áreas de: Fundamentos da Logística, 

Fundamentos da Mecânica Industrial, Desenho Básico de Calçados e Introdução a Rotinas 

Administrativas, de acordo com as necessidades regionais. 

As ações de articulação da educação básica com a educação profissional vêm 

crescendo de forma paulatina, mas constante, consolidando-se na mesma medida em que os 

alunos das escolas de ensino médio ascendem às séries do curso, estando aptos a fazer uso 

da iniciativa. A condição de estar no 2º ano do ensino médio viabiliza um melhor 

desempenho dos alunos no curso de aprendizagem industrial básica, tendo em vista o fato de 

que os mesmos, nessa etapa, já construíram uma base maior de conhecimentos e uma rotina 
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de estudos mais organizada, tal como exige uma escola de tempo integral vinculada ao 

mundo do trabalho. Assim, o alcance dos objetivos dessa ação são mais perceptíveis durante 

o 3º ano de curso, onde os alunos estabelecem relações fora da escola, de ordem acadêmica 

ou laboral, e após a conclusão do curso de ensino médio, onde definem suas escolhas de 

carreira. 

Em relação à EJA, a presença de cursos de iniciação profissional impulsiona o 

trabalhador na continuidade dos estudos, tendo em vista que a certificação, na educação 

básica e na educação profissional, poderá propiciar ascensão no trabalho e novas 

perspectivas. 

 

ii.b Análise dos indicadores de resultado 

 
Gráfico 6 – Indicador Educação – articulação da educação básica e profissional 

 
Fonte: Gerência de Educação do SESI/RS – GEDUC 

 

Descrição detalhada do indicador: compreende o total de matrículas ativas dos 2º e 3º 

anos do ensino médio regular. 

Este indicador está diretamente relacionado com o número de matrículas atingidas no 

1º ano de ensino médio das escolas SESI. Conforme o indicador informado anteriormente, 

as matrículas nas escolas não foram atingidas na totalidade. Soma-se a esta situação o fato 

de alguns alunos não alcançarem aprovação para cursar o 2º ano, o que implica no não 

preenchimento de todas as vagas de EBEP, explicando, em boa parte, o patamar de 

atingimento de apenas 65% da meta. Em relação a 2016, o realizado de matrículas EBEP 

aumentou em 98,50%. 

Importante salientar que o EBEP trata-se de um programa vinculado ao ensino médio 

sendo acompanhado desde 2015 e a EJA, somente a partir do segundo semestre de 2017, 

estando ambos ainda, em fase de maturação. 

 

ii.c Análise crítica dos macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade 

Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos 

 

Os macroprocessos envolvidos para consecução do objetivo foram: 

 

Desenvolvimento de visão e estratégias: norteou as ações para o investimento nas parcerias 

com o SENAI, possibilitando curso de aprendizagem industrial básica, por meio do EBEP, 

para alunos do ensino médio e cursos de iniciação profissional para alunos da EJA. 

Desenvolvimento e Gestão de Produtos e Serviços: A inclusão de cursos de iniciação 

profissional na EJA proporcionou diversidade de repertório para os alunos, que também são 

trabalhadores, além de ratificar o compromisso com a contextualização no mundo do 
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trabalho. 

Gerenciamento do Atendimento aos Clientes: para gerir o relacionamento com os 

clientes/usuários são utilizados diferentes canais presenciais ou virtuais. A Central de 

Relacionamento FIERGS (CRF) realiza o atendimento remoto e as secretarias das unidades 

descentralizadas realizam o atendimento presencial. 
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ii.d Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 

2017. 

 
Tabela 4 – Resultados físicos e financeiros ‒ articulação da educação básica e profissional 

Resultados 

Orçamentário Físico 

Unidade 

de medida 
Previsto 

Realizado 
Previsto 

Realizado 
Inicial Retificado Suplementado Transposto Inicial Retificado 

30301030101 − Ensino 

Médio
3
 

R$ 3.272.252 R$ 3.622.057 R$ 0,00 R$ 4.071.358 R$ 2.886.795 200 200 130 Matrículas 

Fonte: Gerência de Educação do SESI/RS – GEDUC 

 

 

 

                                                 
3
 Proporção de matrículas vinculadas no EBEP 
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ii.e Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios esperados até o 

término da vigência do Plano Estratégico. 

 

O principal desafio para 2018 será garantir que a meta prevista esteja mais alinhada 

ao número de matrículas das escolas do ensino médio, a partir da entrada de novas turmas 

nos segundos e terceiros anos. Será mantido e aprimorado para 2018 o acompanhamento de 

indicadores qualitativos, tais como: cancelamentos, frequência, evasão, reprovação e 

aprovação. Neste aspecto, a implantação prevista do novo sistema de gestão escolar (SGE) 

irá contribuir neste sentido. 

 

iii. Conclusão 

 

iii.a Avaliação do resultado 

 

Como já citado, o resultado das matrículas de ensino médio impactou negativamente 

atingimento das matrículas EBEP. Contudo, esta estratégia de inserção de educação 

profissional na proposta curricular, que visa a aproximar o aluno da realidade do mundo do 

trabalho, apontou para a maior participação deste em sala de aula, conforme resultados da 

avaliação qualitativa realizada ao final de cada ano com todos os segmentos que compõe a 

comunidade escolar. Esta avaliação é denominada “Avalia Escola SESI/RS” e é processada a 

partir de fóruns de discussão de temáticas envolvendo: relacionamento interpessoal, 

condições de uso dos recursos pedagógicos e envolvimento de todos no acompanhamento do 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. 

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

 

Entende-se que para a melhoria do desempenho da ação é necessário ampliar os 

esforços no momento da captação de matrículas para o 1º ano da escola de ensino médio, 

bem como propor oportunidades mais diversificadas para a recuperação das aprendizagens, 

pois a baixa procura de matrículas e a reprovação são os motivadores do não acesso ao 

EBEP. 

O SESI/RS, ciente desta situação, vem realizando ações de marketing mais 

direcionadas para o público juvenil, bem como ações mais diversificadas para a construção 

de conceitos cognitivos complexos.  

Em relação à EJA, o currículo foi reelaborado e será implantado em 2018, passando 

a estar totalmente contextualizado nos diferentes segmentos industriais, o que oportunizará 

maior conhecimento e preparação dos alunos para atuação na indústria. A proposta 

pedagógica prevê que todos os materiais didáticos abordem a relação do componente 

curricular com o ambiente da indústria, por exemplo: Matemática e a Construção Civil, 

Matemática e a Indústria Alimentícia, Matemática e a Indústria Química, em todos os anos 

de estudo, com aprofundamento crescente de complexidade. O mesmo ocorrerá com todos 

os demais componentes curriculares. 
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3.1.5 Ampliar a atuação em Saúde, no espaço fabril, por meio da 

adequação de serviços, conforme características de cada segmento 

de negócio, porte e região 

 

i. Descrição 

 
Quadro 13 – Objetivo estratégico ‒ ampliar a atuação em saúde no espaço fabril 

Descrição geral 

Este objetivo estratégico propõe a ampliação da atuação do SESI/RS em saúde dentro das indústrias, 

considerando principalmente a possibilidade de customizar e/ou redesenhar o portfólio de serviços a partir 

das necessidades identificadas ou sinalizadas pelas empresas com vistas a especialização dos serviços 

ofertados levando-se em conta porte, segmento de negócio e características da região em que as indústrias se 

localizam. 

Entende-se como papel do SESI/RS estar atento às necessidades de saúde e segurança demandadas pelas 

empresas e sinalizadas pelo mercado, para que seja sempre mantida a adequação dos serviços ofertados às 

indústrias. A questão da saúde assume crucial importância quando se consideram, no âmbito das empresas 

brasileiras, os índices de acidentes de trabalho, a maior rigidez da legislação sobre as condições de saúde e 

segurança dos trabalhadores e os impactos que fatores como afastamentos por acidentes, absenteísmo, 

presenteísmo e gastos com saúde de modo geral têm nos fatores de competitividade dessas empresas. 

Responsável 

Nome: Antonino Germano 

CPF: 000.000.000-00 

Cargo: Gerente da Área de Saúde e Segurança no Trabalho do SESI/RS 

Fonte: Gerência de Segurança e Saúde no Trabalho do SESI/RS – GESST 

 

ii. Análise 

 

ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente 

diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços 

alcançados em 2017, com foco nas metas propostas para o período. 

 

O SESI/RS vem atuando para subsidiar os empresários industriais, ora por meio da 

implementação e gestão de programas de saúde e segurança, ora executando ações neste 

campo. 

As estratégias que incorporam a articulação de ações, as quais visam à obtenção de 

espaços de trabalho seguros em conformidade com as normas vigentes e a melhoria no estilo 

de vida dos trabalhadores, passam de forma gradual e progressiva a fazer parte do dia a dia 

das organizações. 

É possível materializar a ampliação da atuação em saúde dirigida a segmentos 

específicos da indústria, por meio de programas desenvolvidos pelas equipes de engenharia 

para indústrias dos setores da construção civil, agrícola e alimentício, conforme as 

necessidades apresentadas pelas mesmas. 

Outro movimento alinhado a este objetivo estratégico foi a estruturação da 

metodologia de Gestão SESI/RS em Segurança e Saúde no Trabalho para micro, pequenas, 

médias e grandes empresas – a partir da experiência de execução pelo SESI do Mato Grosso 

do Sul – a qual parte do perfil e porte das indústrias, bem como seus processos produtivos 

para assessorar no desenvolvimento de melhorias, além de prever a disponibilização de um 

sistema informatizado para atendimento ao e-social. 

Destaca-se ainda a primeira unidade especializada em saúde do SESI/RS localizada 

em Canoas, estruturada no exercício de 2017 e em processo de consolidação, a qual, como já 

referido na seção 2.3.2, busca fortalecer a presença em uma região que pode atender muitas 

indústrias, favorecer a ampliação da atuação integrada em saúde, bem como atender a 
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necessidade de empresas que não dispõem de espaço e recursos para estruturar unidade 

interna de atendimento em saúde. 

Por fim, podem-se referenciar estratégias que auxiliaram nos avanços em 2017 para o 

alcance deste objetivo estratégico, como: a) a formalização de contratos com empresas 

estaduais e nacionais de grande porte, o que contribuiu para o atingimento do número de 

trabalhadores atendidos em segurança e saúde no trabalho (SST) e em vacinas contra gripe 

permitindo superar o previsto no indicador proposto; e b) o maior número de atendimentos 

realizados in company pela área de saúde bucal, em comparação com os gabinetes instalados 

nos centros de atividades do SESI/RS, o que ratifica a preferência das empresas por soluções 

ágeis no próprio local de trabalho, e reforça a estratégia de mobilidade. 

 

ii.b Análise dos indicadores de resultado 

 
Gráfico 7 – Indicador Saúde − trabalhadores atendidos em SST e Vacinas 

 
Fonte: Gerência de Segurança e Saúde no Trabalho do SESI/RS – GESST 

 

Descrição detalhada do indicador: compreende o número de trabalhadores distintos 

atendidos, sem duplicidade, em programas legais em segurança e saúde no trabalho 

(PCMSO, PPRA, ergonomia, PCMAT), exames ocupacionais, segurança e saúde no 

trabalho, serviços médicos ocupacionais e vacinação contra gripe. 

A meta do indicador foi atingida em 100,07%. Para o exercício de 2018, este 

indicador irá seguir o direcionamento definido para o objetivo estratégico com foco na 

ampliação da atuação em saúde, sendo medido como “trabalhadores atendidos em saúde” o 

que permitirá uma melhor análise do resultado alcançado sob o ponto de vista sistêmico de 

saúde do trabalhador. 
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Gráfico 8 – Indicador saúde − atendimentos em promoção da saúde 

Fonte: Gerência de 

Segurança e Saúde no Trabalho do SESI/RS – GESST 

 

Descrição detalhada do indicador: compreende a soma de atendimentos realizados nos 

Centros de Responsabilidades (CRs) odontologia, vacinação contra gripe, saúde bucal, 

fatores psicossociais, ações de promoção de saúde e bem-estar, atividade física e esportiva e 

alimentação e nutrição. 

 

Como se pode observar no gráfico acima, atingiu-se 93,32% da meta de 

atendimentos em promoção da saúde, o que pode ser considerado um bom desempenho. A 

meta só não foi atingida por conta de uma perceptível retração na adesão da indústria a 

programas ou ações de caráter não obrigatórios tais como àqueles voltados à educação e 

prevenção. Desse modo, a previsão de aumento na demanda por palestras e campanhas 

educativas por consequência do crescimento das doenças crônicas não transmissíveis e do 

impacto dos fatores psicossociais, não se concretizou conforme o previsto. 

Somam-se a isto os fenômenos climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul em 

2017 causando um inverno de temperaturas amenas e pouco rigoroso, o que colaborou para 

uma menor adesão à campanha de vacinação contra a gripe. 

Este objetivo estratégico passa a ser medido no próximo exercício como o “número 

de empresas industriais atendidas em saúde”, também reforçando a atuação integrada e 

sistêmica em saúde. O atual indicador permanece sendo mensurado, porém vinculando todos 

os atendimentos em saúde. 

 

ii.c Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos 

resultados obtidos 

 

Os macroprocessos envolvidos para consecução do objetivo foram: 

 

Desenvolvimento de visão e estratégias: amparado na diretriz do SESI/RS de promover a 

saúde do trabalhador e ambientes de trabalho seguros, possibilitando uma vida saudável e 

uma indústria produtiva e sustentável, a opção foi por ampliar a atuação em saúde no espaço 

fabril, tendo por estratégia a adequação de serviços e considerando características e 

necessidades dos diferentes segmentos de negócio, portes de empresas e a região em que se 

inserem. 
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Desenvolvimento e gestão de produtos e serviços: a análise de ações e metas junto às 

equipes técnicas e operacionais possibilitou a adequação do portfólio, permitindo uma 

reflexão em torno dos serviços e seus pontos de intersecção. Essa reflexão resultou no 

desenvolvimento de uma matriz de conexões, a qual tangibiliza a visão sistêmica e 

integrada, principal estratégia do foco estratégico Saúde do SESI/RS, em seu conceito mais 

ampliado. 

Gerenciamento de atendimento aos clientes: para gerir o relacionamento com os 

clientes/usuários são utilizados diferentes canais presenciais ou virtuais. A Central de 

Relacionamento FIERGS (CRF) realiza o atendimento remoto e as secretarias das unidades 

descentralizadas realizam o atendimento presencial. Como contribuição da Unidade 

Nacional a esse processo, cita-se o mapeamento dos grandes clientes realizado pela 

Unimercado e o trabalho junto a todas as Unidades Regionais, para organização destes 

atendimentos.  
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ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício 

de 2017. 

 
Tabela 5 ‒ Resultados físicos e financeiros ‒ atendimentos em promoção da Saúde 

Resultados 

Orçamentário Físico 
Unidade de 

medida 
Previsto 

Realizado 
Previsto 

Realizado 
Inicial Retificado Suplementado Transposto Inicial Retificado 

30403011601 ‒ Ações 

de Promoção de Saúde e 

Bem-Estar 

R$ 18.037.152 R$ 17.423.702 R$ 0,00 R$ 16.744.737 R$ 15.574.101 899.714 1.297.047 1.242.864 

Participações, 

Pessoas 

Atingidas, 

Participantes e 

Refeições 

30403011501 ‒ 
Atividade Física e 

Esportiva 

R$ 8.121.765 R$ 9.499.972 R$ 0,00 R$ 9.357.535 R$ 8.734.834 1.229.167 1.237.590 1.152.360 Participações 

30403090601 ‒ 
Odontologia 

R$ 11.029.501 R$ 11.531.606 R$ 0,00 R$ 12.528.565 R$ 11.771.980 229.608 198.153 193.990 Consultas 

30401011101 ‒ 
Programas Legais em 

Segurança e Saúde no 

Trabalho 

R$ 7.487.571 R$ 8.374.352 R$ 0,00 R$ 8.103.550 R$ 7.759.540 54.209 54.345 48.786 

Pessoas 

Beneficiadas 

em Contrato 

30401011201 ‒ Exames 

Ocupacionais 
R$ 5.577.190 R$ 7.384.115 R$ 0,00 R$ 6.091.661 R$ 5.640.727 246.944 223.973 230.768 

Exames, 

Consultas e 

Procedimentos 

30403090401 ‒ 
Vacinação 

R$ 8.314.000 R$ 8.243.499 R$ 0,00 R$ 6.732.639 R$ 5.649.330 240.000 240.000 154.153 Participantes 

Total R$ 58.567.179 R$ 62.457.246 R$ 0,00 R$ 59.558.687 R$ 55.130.512 2.899.642 3.251.108 3.022.921 
 

Fonte: Gerência de Segurança e Saúde no Trabalho do SESI/RS – GESST 
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ii.e Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios esperados até o 

término da vigência do Plano Estratégico. 

 

O principal desafio para 2018 está na consolidação do conceito de unicidade de 

saúde na atuação das áreas de segurança e saúde no trabalho e de promoção da saúde. Por 

este motivo, o objetivo estratégico passa a ser descrito de forma mais ampla, “ampliar a 

atuação em Saúde para as empresas”, sendo medido como “trabalhadores atendidos em 

saúde” e “número de empresas industriais atendidas em saúde”. 

 

O objetivo estratégico será desdobrado em outros mais específicos, como: 

 Preparação da equipe técnica da saúde para atuar com produtos que serão 

incorporados ao portfólio a partir dos ciclos de cocriação com a indústria. Como 

exemplo: gestão do absenteísmo, gestão do stress e assessoria psicossocial. 

 Implantação do projeto “Espaços Saúde e Bem-Estar”, através da adequação de 

estruturas e qualificação das ações de atividades física. 

 Consolidação do modelo de negócio de Unidade Especializada em Saúde, a partir do 

piloto na cidade de Canoas. 

 Estruturação de um plano para continuidade da disseminação do modelo de atuação 

sistêmica, estratégia estabelecida em 2017, envolvendo todos os profissionais de 

saúde do SESI/RS. 

 

iii. Conclusão 

 

iii.a- Avaliação do resultado 

 

O objetivo estratégico de ampliar a atuação em saúde foi atingido parcialmente, 

considerando os indicadores apresentados no item ii.b Análise dos indicadores de resultado. 

Entretanto percebem-se ganhos qualitativos nos movimentos de reestruturação das áreas, 

processos e integração dos serviços de saúde, possibilitando uma reorganização dos mesmos 

para que em 2018 a atuação em saúde seja ampliada. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

A partir da percepção do SESI/RS em relação à importância de levar a pauta da 

saúde para a agenda da indústria gaúcha, foram planejados para o próximo exercício a 

realização de “meetings”, com objetivo de fortalecer as temáticas da saúde do trabalhador e 

o impacto na produtividade das empresas. 

Planeja-se também para 2018 uma melhoria na operação das vacinas contra gripe 

para o atendimento de trabalhadores e indústrias, no que tange ao tipo de vacina da gripe 

disponibilizada, bem como, agregando o atendimento com equipe própria nas unidades do 

SESI/RS. 

Outra proposição consiste em promover a capacitação contínua dos profissionais de 

saúde do SESI/RS, através da otimização da tecnologia EAD, por meio de cursos 

proporcionados pela Unidade Nacional, workshops regionais, criação de comunidades 

virtuais para compartilhamento de conteúdos, realização de monitoria técnica e outros 
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estímulos à conexão entre saberes e serviços da promoção da saúde e segurança no trabalho. 

Por fim, pretende-se ampliar ações de marketing, tanto nas mídias digitais, quanto na 

produção de material impresso e por meio de eventos de divulgação do portfólio da saúde do 

SESI/RS. 

 

 

3.1.6 Ampliar a prestação de serviços de consultoria integrada em saúde 

nas empresas 

 

i. Descrição 

 
Quadro 14 ‒ Objetivo estratégico ‒ ampliar a prestação de serviços de consultoria integrada 

Descrição geral 

O SESI/RS direcionou investimentos no exercício de 2017 para a formação de profissionais que atuassem 

como consultores, com o objetivo de ampliar a prestação de serviços de consultoria integrada em saúde, a 

partir de um modelo de atuação sistêmica e consultiva construído em 2016, embasado no estudo de modelos 

de referência como SOLVE (OIT) e Total Worker Health (NIOSH / Harvard University). 

O modelo desenvolvido se propõe a atuar de forma diferenciada, partindo de uma visão sistêmica da 

organização e de um trabalho integrado e em cocriação com a indústria, construindo assim uma solução que 

propicie a gestão da saúde, tanto por parte da indústria, quanto dos próprios trabalhadores. 

Responsável 

Nome: Lisiane Borba Mendonça 

CPF: 000.000.000-00 

Cargo: Gerente da Área de Promoção da Saúde 

Fonte: Gerência de Promoção da Saúde do SESI/RS – GEPRO 

 

ii. Análise 

 

ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente 

diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços 

alcançados em 2017, com foco nas metas propostas para o período. 

 

Para efetivar uma consultoria integrada em saúde nas empresas industriais, foi 

necessária a estruturação de um novo modelo que pudesse fortalecer e reposicionar a 

atuação consultiva e integrada, exigindo a capacitação e o desenvolvimento da equipe 

técnica que atua em Saúde. 

Portanto, ao longo de 2017, a estratégia utilizada focou-se na capacitação de um 

grupo de técnicos de forma articulada com a equipe de saúde, para orientá-los em relação ao 

exercício de uma escuta investigativa nas empresas com foco na identificação das 

necessidades, construção/problematização da demanda. O objetivo é a elaboração de 

proposta envolvendo promoção da saúde e segurança e saúde no trabalho, levando em 

consideração a necessidade dos trabalhadores e das indústrias, e não somente a identificação 

de demanda preliminar, onde não é pautado o contexto no qual eles estão inseridos. 

A construção de um modelo próprio de Atuação Sistêmica e Consultiva foi uma 

estratégia para promover a prestação de serviços e consultorias de forma integrada e com 

maior amplitude, tendo em vista a capilaridade da instituição, a diversidade de formações e 

os saberes dos profissionais, o que permite ao SESI/RS ser mais “completo” nas proposições 

às indústrias. 

Outro aspecto que colaborou para a definição deste objetivo estratégico foi a 

incorporação, no portfólio da saúde, de programas como gestão de reabilitação e gestão de 

P
ja

m
to

 o
g

z
c

o
 e

 d
m

p
o

 o
ç

m
t

o
 e

 o
p

c
o

 



 

60 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017                                                                                                             SESI/RS 

absenteísmo, iniciativas que favorecem a construção de propostas integradas a partir de uma 

visão transversal, capaz de otimizar a diversidade de saberes dos profissionais envolvidos. 

Especificamente em relação ao programa de gestão de absenteísmo, cabe ressaltar o 

incentivo da Unidade Nacional na implementação dos Centros SESI de Inovação. Esta 

metodologia foi repassada ao SESI/RS pelo Centro de Inovação do SESI da Bahia após ter 

pilotado e implantado o modelo na indústria. Os profissionais da saúde foram qualificados 

para atuar com essa abordagem voltada à gestão em SST visando a orientar as indústrias em 

pontos determinantes à sustentabilidade do negócio, como atendimento à legislação, controle 

de afastamentos e análise de indicadores de acidentalidade e adoecimento. 

 

ii.b- Análise dos indicadores de resultado. 

 
Gráfico 9 – Indicador saúde − empresas com modelo de atuação integrada 

 
Fonte: Gerência de Segurança e Saúde no Trabalho do SESI/RS – GESST 

 

Descrição detalhada do indicador: compreende o número total de empresas onde foi 

aplicado o modelo de atuação sistêmica e consultiva em saúde. 

A meta do indicador foi atingida em 100%, considerando que o modelo pode ser 

pilotado nas 4 empresas previstas, realizando-se dessa forma todo ciclo de trabalho 

proposto. 

 

Gráfico 10 – Indicador saúde − consultores formados 

 
Fonte: Gerência de Segurança e Saúde no Trabalho do SESI/RS – GESST 
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Descrição detalhada do indicador: soma de profissionais do SESI/RS que participaram da 

capacitação para o modelo de atuação sistêmica e consultiva. 

A meta estabelecida, de 30 participantes, foi superada em 20%, com a participação 

de 36 técnicos da Gerência de Promoção da Saúde ‒ GEPRO e da Gerência de Segurança e 

Saúde no Trabalho ‒ GESST. Dada a importância de haver profissionais capacitados das 

duas gerências, uma vez que se busca cada vez mais um trabalho integrado e articulado em 

saúde, além da necessidade de haver representatividade de diferentes regiões do Rio Grande 

do Sul onde o SESI/RS encontra-se presente. 

Tendo sido concluída a formação dos consultores, o foco para 2018 será a 

consolidação do modelo de atuação visando ampliar a prestação de serviços de consultoria 

em saúde nas empresas. 

 

 

ii.c Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos 

resultados obtidos 

Os macroprocessos envolvidos para consecução do objetivo foram: 

Desenvolvimento de visão e estratégias: o modelo sistêmico de atuação consultiva e 

integrada em saúde está embasado em um dos pilares de atuação estratégica da instituição 

(Saúde), alinhado às diretrizes e pautado na necessidade de um olhar amplo para a saúde, 

que considere todas as dimensões do indivíduo inserido no ambiente de trabalho industrial. 

Oferta de produtos e serviços: a partir da análise do Plano de Marketing 2016, identificou-

se a necessidade de um modelo de atuação que permitisse maior flexibilidade e 

customização, bem como uma visão e análise sistêmica por parte dos profissionais, no 

sentido de buscar maior competitividade frente às novas exigências das indústrias e do 

mercado. 

Prestação de Serviços: uma das principais estratégias para implantação do modelo de 

atuação sistêmica e consultiva foi a validação do modelo através de projetos-piloto junto a 

quatro indústrias. Outro ponto de atenção importante para a efetiva adoção do modelo pelas 

equipes técnicas foi o programa intenso de capacitação, inicialmente com um grupo menor, 

para que os mesmos possam ser uma referência para o modelo, também auxiliando na 

disseminação e multiplicação do mesmo. O apoio da Unidade Nacional se deu por meio do 

fomento concedido ao projeto estruturante modelo de atuação SESI/RS em solução 

integrada em promoção de saúde. 
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ii.d Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 

2017. 

 
Tabela 6 – Resultados físicos e financeiros ‒ número de consultores formados 

Fonte: Gerência de Segurança e Saúde no Trabalho do SESI/RS – GESST 

 

 

Resultados 

Orçamentário Físico 

Unidade de 

medida 
Previsto 

Realizado 
Previsto 

Realizado 
Inicial Retificado Suplementado Transposto Inicial Retificado 

30403100101 ‒ Gestão da Promoção da 

Saúde 
R$ 0,00 R$ 184.058 R$ 0,00 R$ 490.514 R$ 429.432 -0- -0- 3.457 Horas 

30403080101 ‒ Programa Corporativos de 

Promoção da Saúde 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 138.971 R$ 133.323 -0- -0- 3.379 Horas 

304010111 ‒ Programas Legais em 

Segurança e Saúde no Trabalho 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 136.561 -0- -0- 16.590 

Participações e 

Procedimentos 

304030116 ‒ Ações de Promoção de Saúde 

e Bem-Estar 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141.132 -0- -0- 12.611 

Participações, 

Participantes, 

Pessoas 

Atingidas e 

Refeições 

Total R$ 0,00 R$ 184.058 R$ 0,00 R$ 629.485 R$ 840.448 -0- -0- 36.037 
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Os valores apresentados correspondem a uma proporcionalidade, pois não existe CR 

único e exclusivo para correlação direta com o objetivo estratégico em questão. Entretanto, 

foram destacados estes quatro, por serem os principais representantes do alcance dos 

indicadores e, principalmente, do desafio de ampliar a prestação de serviços de consultoria 

integrada em saúde nas empresas. 

O CR nº 3.04.03.10.01.01 refere-se a uma proporção da Gestão da Promoção da 

Saúde, dedicada à formação dos 36 consultores técnicos do SESI/RS, ocorrida no decorrer 

do ano de 2017. 

O CR nº 3.04.03.08.01.01 refere-se às horas dos técnicos do SESI/RS, que 

participaram da formação, dedicados à articulação, escuta investigativa e acompanhamento 

das ações propostas dentro das indústrias, que favoreçam a gestão da saúde, a otimização de 

recursos e respondam de forma mais assertiva à necessidade da empresa. 

O CR nº 3.04.03.01.16 refere-se às ações de promoção da saúde e bem-estar, 

representa algumas das atividades integradas realizadas nas quatro empresas dos projetos-

piloto. 

 

ii.e Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios esperados até o 

término da vigência do Plano Estratégico. 

 

O desafio para 2018 está em ampliar a prestação de serviços de consultoria em saúde 

nas indústrias e disseminar o aprendizado em torno de um olhar sistêmico em saúde para 

todos os profissionais das áreas envolvidas, efetivando assim a atuação de forma integrada e 

consultiva. 

Outro desafio é o desenvolvimento de indicadores que permitam a avaliação e 

validação da eficácia do modelo, com o objetivo de demonstrar de forma mais concreta os 

resultados desta forma de atuação. 

 

iii. Conclusão 

 

iii.a Avaliação do resultado 

 

Considerando o estágio inicial de implementação das ações referentes a este objetivo, 

seus resultados só podem ser avaliados a partir das medidas de esforços estabelecidas para 

torná-las realidade. 

Assim, para alcance desse objetivo o SESI/RS focou inicialmente na formação dos 

profissionais e na pilotagem do modelo em quatro indústrias. Nesse sentido, ambos os 

indicadores foram atingidos, ou seja, os resultados foram alcançados. 

A formação dos consultores foi concluída, tendo parte dos mesmos direcionados para 

a continuidade da atuação consultiva junto às empresas, e outra parte para atuação como 

facilitadores/multiplicadores internos, fazendo o repasse dos conhecimentos adquiridos às 

equipes de saúde. Nesse quesito, também atingiu-se os objetivos previstos para o exercício. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

Para consolidar este modelo de atuação sistêmica e consultiva do SESI/RS em 2018, 

estabeleceu-se um plano com quatro pilares: 
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 Educação continuada para todos profissionais da organização, com a realização de 

workshops, envio de material virtual, entre outras ações, de forma a estimular para 

uma visão mais ampliada em saúde; 

 Alinhamento do modelo junto à área de mercado, assim como a clarificação dos 

papéis e espaços de atuação dos profissionais de referência em saúde; 

 Capacitação específica para o grupo de Gerentes de Operação do SESI/RS, com 

vistas a facilitar a operacionalização do modelo nas Unidades; 

 Realização de “meetings”, com objetivo de fortalecer as temáticas da saúde no 

trabalhado e o impacto na produtividade das empresas. 

 

 

3.1.7 Fortalecer ações de educação e prevenção de forma a sensibilizar as 

empresas para as necessidades de promoção da saúde e segurança 

no ambiente de trabalho 

 

i. Descrição 

 
Quadro 15 ‒ Objetivo estratégico ‒ fortalecer ações de educação e prevenção 

Descrição geral 

Este objetivo estratégico compreende o desenvolvimento de ações educativas em saúde no ambiente de 

trabalho com o propósito de ampliar a compreensão de empresários e trabalhadores acerca dos fatores de 

risco para a saúde, e orientar medidas de prevenção, estimulando os trabalhadores ao autocuidado, e as 

empresas a adotar políticas de promoção da saúde junto a seus trabalhadores. 

Levar essas ações às empresas industriais visa a contribuir para a produtividade, uma vez que a mudança de 

comportamento com vistas à saúde impacta na sustentabilidade do negócio. 

Responsáveis 

Nome: Lisiane Borda Mendonça 

CPF: 000.000.000-00 

Cargo: Gerente da Área de Promoção da Saúde do SESI/RS 

Nome: Antonino Germano 

CPF: 000.000.000-00 

Cargo: Gerente da Área de Saúde e Segurança no Trabalho do SESI/RS 

Fonte: Gerência de Promoção da Saúde do SESI/RS – GEPRO e Gerência da Área de Saúde e Segurança no 

Trabalho do SESI/RS – GESST 

 

ii. Análise 

 

ii.a Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada 

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 

2017, com foco nas metas propostas para o período. 

 

O reposicionamento estratégico do SESI/RS proposto para o ano de 2017 foi baseado 

na necessidade de um olhar amplo para a saúde, considerando todas as dimensões do 

indivíduo inserido no ambiente de trabalho industrial. Deste modo, as ações de educação e 

prevenção são usadas como estratégia de articulação transversal aos demais serviços de 

saúde, objetivando sensibilizar e informar trabalhadores e empresários sobre a importância 

do autocuidado com a saúde e o impacto de suas escolhas na melhoria da qualidade de vida 

e na redução dos riscos à saúde. 

O resultado positivo de 2017 reflete-se nas 5.986 indústrias atendidas, número 

superior à meta. É possível relacionar esse número, entre outros, à remodelagem de serviços 

buscando estratégias e processos mais aderentes à realidade laboral e ao momento 
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econômico, como por exemplo, a reestruturação da campanha de vacinação contra gripe que 

proporcionou uma maior capilaridade de atendimento no Estado. 

Contribuem também para o resultado a incorporação dos treinamentos de Normas 

Regulamentadoras no rol de serviços prestados, além da continuação das mudanças na 

odontologia descontinuando o atendimento em pontos fixos de menor demanda, visando 

fortalecer a ação curativa e educativa dentro do espaço fabril. 

Agrega-se a estes movimentos uma maior divulgação dos serviços por meio das 

campanhas, incluindo as mídias digitais. Considerando todas essas medidas e ações, é 

possível afirmar que o objetivo vem sendo atingindo de forma satisfatória. 

 

ii.b- Análise dos indicadores de resultado. 

 
Gráfico 11 – Indicador saúde − indústrias atendidas pela saúde SESI/RS 

 
Fonte: Gerência de Segurança e Saúde no Trabalho do SESI/RS – GESST e Gerência de Promoção da Saúde – 

GEPRO 

 

Descrição detalhada do indicador: este indicador é composto pela soma de indústrias 

atendidas sem duplicidade nos Centros de Responsabilidade (CRs) ações de promoção de 

saúde e bem-estar, alimentação e nutrição, atividade física e esportiva, dia nacional da 

construção social, difusão do conhecimento, educação continuada em cultura, educação 

continuada em esporte ‒ atleta do futuro, educação continuada em saúde, eventos culturais, 

eventos em saúde e segurança, ação global nacional, exames ocupacionais, fatores 

psicossociais, gestão de pesquisa desenvolvimento e inovação em segurança e saúde, gestão 

da cultura, gestão da promoção da saúde, gestão da segurança e saúde no trabalho, gestão do 

absenteísmo, odontologia, programa corporativo em promoção de saúde, programas legais 

em segurança e saúde no trabalho (PCMSO, PPRA, ergonomia, PCMAT), saúde bucal, 

segurança e saúde no trabalho e serviços médicos ocupacionais. 

A meta do indicador foi superada em 8%, podendo-se destacar o resultado atingido 

em razão da entrada dos treinamentos em Normas Regulamentadoras no portfólio da SST, o 

qual apresentou um resultado expressivo de novas empresas atendidas. 

Outro fator de impacto foi a reestruturação do modelo de gestão da campanha de 

vacinação contra a gripe proporcionando uma maior capilaridade de atendimento no Estado. 

Para o exercício de 2018, optou-se por manter este mesmo objetivo estratégico, 

porém medindo seu resultado a partir da redefinição do indicador. No lugar de “indústrias 

atendidas” passarão a ser considerados os “atendimentos em saúde”, sendo que o indicador 

atual será mantido, porém vinculado ao objetivo estratégico de ampliação da atuação em 
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Saúde para as empresas. Além disso, será incorporado à análise o desenvolvimento de 

cursos em saúde na modalidade EAD, buscando fortalecer a informação e aprendizado das 

empresas e trabalhadores nesta pauta. 

 

ii.c Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos 

resultados obtidos 

 

Os macroprocessos envolvidos para consecução do objetivo foram: 

Desenvolvimento de visão e estratégias: a diretriz de promover a saúde do trabalhador e 

ambientes de trabalho seguros, possibilitando uma vida saudável e uma indústria produtiva e 

sustentável, pautou a opção por atuar com educação e prevenção como uma estratégia para 

levar o conceito de saúde às indústrias, fortalecendo e qualificando a capacidade de escolhas 

dos trabalhadores. 

Desenvolvimento e gestão de produtos e serviços: A adequação do portfólio proposto em 

2016 foi implantada de forma gradual e progressiva em 2017, como por exemplo, por meio 

da absorção dos treinamentos em Normas Regulamentadoras ao rol de serviços da SST e 

pela organização da Promoção da Saúde com base nos eixos: sinta-se bem, alimente-se 

melhor, mexa-se mais e cuide-se. 
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ii.d Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 

2017. 

 
Tabela 7 – Resultados físicos e financeiros ‒ número de indústrias atendidas com serviços de saúde 

Resultados 

Orçamentário Físico 

Unidade Previsto 
Realizado 

Previsto 
Realizado 

Inicial Retificado Suplementado Transposto Inicial Retificado 

30403011601 ‒ Ações de 

Promoção de Saúde e Bem-

Estar 

R$ 18.037.152 R$ 17.423.702 R$ 0,00 R$ 16.744.737 R$ 15.574.101 -0- -0- 1.498 

Indústrias 

Atendidas 

30403011501 ‒ Atividade 

Física e Esportiva 
R$ 8.121.765 R$ 9.499.972 R$ 0,00 R$ 9.357.535 R$ 8.734.834 -0- -0- 1.632 

30403090601 ‒ Odontologia R$ 11.029.501 R$ 11.531.606 R$ 0,00 R$ 12.528.565 R$ 11.771.980 -0- -0- 2.296 

30401011101 ‒ Programas 

Legais em Segurança e Saúde 

no Trabalho 

R$ 7.487.571 R$ 8.374.352 R$ 0,00 R$ 8.103.550 R$ 7.759.540 -0- -0- 745 

30403090401 ‒ Vacinação R$ 8.314.000 R$ 8.243.499 R$ 0,00 R$ 6.732.639 R$ 5.649.330 -0- -0- 1.879 

Total R$ 52.989.989 R$ 55.073.131 R$ 0,00 R$ 53.467.026 R$ 49.489.785 -0- -0- 5.077 
 

Fonte: Gerência de Segurança e Saúde no Trabalho do SESI/RS – GESST 
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ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios esperados até o 

término da vigência do Plano Estratégico. 

 

O grande desafio para 2018 é a inserção da educação para a saúde na pauta das 

empresas, como um importante direcionador no seu planejamento, percebendo a saúde como 

um ativo econômico. 

Destaca-se também como desafio a consolidação dos treinamentos em Normas 

Regulamentadoras, inclusive com a criação de um novo objetivo estratégico. 

 

iii. Conclusão 

 

iii.a Avaliação do resultado 

 

O número de indústrias atendidas com SST, promoção da saúde, vacinação contra a 

gripe e odontologia foi atingido, o que ratifica a busca do SESI/RS em ampliar sua atuação 

em saúde e apoiar a indústria gaúcha na obtenção de um ambiente de trabalho saudável, 

seguro e produtivo. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

Vislumbra-se como oportunidade no fortalecimento de ações de educação e 

prevenção nas indústrias o desenvolvimento de novos cursos na modalidade EAD, 

ampliando a base de conhecimento em saúde por meio de virtualidade. 

Como subsídios para fortalecer as ações de educação e prevenção, foi realizada, em 

parceria com instituição de ensino, uma análise de comportamento dos usuários em relação 

às formas de captação das informações de saúde, o que balizará o desenvolvimento de 

campanhas de marketing e elaboração de materiais mais adequados. 

Além disso, estão sendo identificadas novas temáticas de interesse das empresas e a 

elaboração de um calendário de saúde, em consonância com órgãos mundiais de referência. 
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3.1.8 Desenvolver e adotar metodologias que integrem abordagens de 

educação, promoção da saúde e SST, com foco na relação da 

segurança no ambiente e no comportamento e estilo de vida dos 

trabalhadores 

 

i. Descrição 

 
Quadro 16 – Objetivo estratégico − desenvolver metodologias que integrem abordagens de Educação, 

Promoção da Saúde e SST 

Descrição geral 

Este objetivo estratégico compreende o desenvolvimento de novas soluções que integrem os dois focos de 

atuação do SESI/RS, Educação e Saúde, conforme demandado pelas empresas. Neste contexto, propõe-se a 

contribuir para a melhoria da produtividade, por meio da proposição de soluções inovadoras e integradas. 

Diante deste desafio, a Unidade Nacional fomentou a implantação de oito Centros de Inovação SESI nas 

temáticas mais relevantes para a indústria em segurança e saúde no trabalho, a saber: economia para saúde e 

segurança, ergonomia, fatores psicossociais, higiene ocupacional, longevidade e produtividade, prevenção 

da incapacidade, sistemas de gestão em SST e tecnologias para a saúde. 

Considerando que os transtornos mentais são a terceira causa de afastamento, com tendência a se tornar a 

primeira, e pela consolidada prestação de serviços voltada às questões psicossociais, o SESI/RS sedia o 

Centro de Inovação em Fatores Psicossociais (CIFPS) com foco em saúde mental no trabalho. 

Frente à necessidade demandada pela indústria por metodologias com abordagem integrada em educação, 

promoção da saúde (incluindo os Fatores Psicossociais) e SST, o CIFPS desenvolveu projetos-piloto com 

esse intuito. O processo de desenvolvimento compreendeu as etapas de ideação, testagem, prototipagem, 

aplicação e avaliação, além de ter contado com a parceria de várias indústrias de diferentes portes e 

segmentos. Esse escopo de atuação permitiu a proposição de soluções novas, assertivas e customizadas às 

necessidades identificadas. 

Responsáveis 

Nome: Letícia Lessa da Silva Silveira 

CPF: 000.000.000-00 

Cargo: Gerente da Área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do SESI/RS 

Fonte: Gerente da Área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do SESI/RS – GEPDI 

 

ii. Análise 

ii.a Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada 

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 

2017, com foco nas metas propostas para o período. 

 

Ao longo do ano de 2017, o Centro de Inovação em Fatores Psicossociais 

desenvolveu 14 projetos-piloto, por meio dos quais foi possível testar e validar abordagens 

integradas, internacionalmente reconhecidas, e customizá-las para a realidade brasileira. Os 

projetos desenvolvidos contaram com a parceria de Universidades e Institutos de Pesquisa 

de renome mundial. Dos 14 projetos, 10 foram inovações em metodologias que compuseram 

os indicadores de resultado e 4 foram projetos transversais que geraram conhecimentos e 

conteúdos específicos. São eles: literacia em saúde e avaliação de estratégias adequadas de 

comunicação para ampliar o entendimento de trabalhadores e gestores na temática da saúde; 

desenvolvimento de materiais; mapeamento nacional de ações e práticas em fatores 

psicossociais para conhecer a realidade e as necessidades das indústrias brasileiras em 

relação à gestão de fatores psicossociais; programa de capacitações em fatores psicossociais 

para cumprimento da missão do Centro, qual seja, disseminação de conhecimento na 

temática para a indústria. 

Tendo em vista o acima exposto e o desempenho dos indicadores do objetivo, 

apresentados mais abaixo, considera-se que o objetivo estratégico de desenvolvimento de 

metodologias integradas foi atingido, visto terem sido testadas e validadas estratégias que 

permitem às indústrias um olhar sistêmico e integrado em promoção da saúde (incluindo os 

Fatores Psicossociais) e SST. Além disso, a promoção de um plano integrado nas áreas de 
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saúde e segurança favorece a visão do todo e contribui para uma tomada de decisão mais 

assertiva pela empresa, especialmente no que tange ao seu investimento financeiro. 

 

ii.b Análise dos indicadores de resultado. 

 
Gráfico 12 – Indicador do número de metodologias integradas educação e promoção da saúde 

desenvolvidas 

 
Fonte: Gerente da Área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do SESI/RS – GEPDI 

 

Descrição detalhada do indicador: compreende o número de projetos de desenvolvimento 

de novas metodologias integradas entre mais de uma área de atuação do SESI/RS. 

 

 
Gráfico 13 – Indicador do número de metodologias específicas desenvolvidas 

 
Fonte: Gerente da Área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do SESI/RS – GEPDI 

 

Descrição detalhada do indicador: compreende o número de projetos de desenvolvimento 

de novas metodologias com temática específica em uma área de atuação do SESI/RS. 

Os projetos-piloto realizados pelo Centro de Inovação SESI/RS em Fatores 

Psicossociais envolveram 26 indústrias, atingiram aproximadamente 6 mil trabalhadores e 

resultaram em 10 metodologias desenvolvidas. Deste total, 5 foram testadas com o objetivo 

de propor à indústria brasileira uma estratégia de gestão integrada das ações e práticas em 

promoção da saúde e políticas de SST. Os projetos que sustentaram essa testagem foram: 

Metodologia de Saúde Total do Trabalhador, Metodologia SOLVE, Pensamento Sistêmico 
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(Valor Saúde), Identificação de Stress Ocupacional na Análise Ergonômica do Trabalho e 

Modelo de Gestão de Fatores Psicossociais. 

Outros cinco projetos foram realizados para o desenvolvimento de metodologias 

específicas na temática da Gestão em Fatores Psicossociais: Assessoria Psicossocial, 

Programa de Prevenção ao Uso de Drogas, Gerenciamento de Estresse, Consultoria para 

Qualidade do Sono e Simulador de Realidade Virtual em Fatores Psicossociais. Ressalta-se 

que essas abordagens foram incluídas entre os projetos do Centro por terem sido temas 

demandados pela indústria. 

Em ambos os casos (metodologias específicas ou integradas), a meta de projetos foi 

atingida. 

 

ii.c Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos 

resultados obtidos 

 

Os macroprocessos envolvidos para consecução do objetivo foram: 

Desenvolvimento de visão e estratégias: o SESI/RS criou a Gerência de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação com o objetivo de gerenciar as ações propostas ao Centro de 

Inovação em Fatores Psicossociais (iniciativa alinhada à Unidade Nacional), além de propor 

melhorias no desenvolvimento e gestão de produtos e serviços, com o intuito de sustentar o 

objetivo estratégico em questão. 

Desenvolvimento e gestão de produtos e serviços: a gestão de portfólios de projetos é o 

que suporta o desenvolvimento e implantação de novas metodologias e contribuiu para o 

desenvolvimento de 8 novos produtos, os quais irão compor o portfólio da instituição. 

Como contribuição da Unidade Nacional, está o apoio ao desenvolvimento de 

projetos de inovação de soluções, por meio de treinamentos e fomentos, além do incentivo 

ao compartilhamento de conhecimentos gerados a partir das ações dos Centros de Inovação. 
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ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao 

exercício de 2017. 

 
Tabela 8 – Resultados físicos e financeiros ‒ metodologias integradas desenvolvidas 

Resultados 

Orçamentário Físico 
Unidade de 

Medida 
Previsto 

Realizado 
Previsto 

Realizado 
Inicial Retificado Suplementado Transposto Inicial Retificado 

30406020101 Gestão da Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação em 

Segurança e Saúde 

R$ 4.073.343 R$ 3.875.005 R$ 0,00 R$ 2.856.049 R$ 2.540.573 -0- -0- -0-  

Fonte: Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do SESI/RS – GEPDI 
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ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios esperados até o 

término da vigência do Plano Estratégico. 

 

Para 2018, o objetivo é promover a incorporação das 10 metodologias desenvolvidas 

para o portfólio de produtos do SESI/RS. Além disso, pretende-se consolidar o modelo de 

inovação testado pelo CIFPS no processo de desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

Ainda, a gestão estruturada de portfólio de projetos mantém-se como um desafio para os 

próximos exercícios, por contribuir significativamente para a consolidação do modelo de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

 

 

iii. Conclusão 

 

iii.a Avaliação do resultado. 

 

O número de metodologias integradas e específicas foi atingido, o que demonstra a 

efetividade do modelo de inovação adotado, aplicado e cocriado com a indústria. Além 

disso, obteve-se o fortalecimento da integração das ações de promoção da saúde às práticas 

de segurança e saúde no trabalho desenvolvidas pelo SESI/RS, reforçando a efetividade do 

modelo de atuação consultiva em saúde. Por fim, o resultado foi alcançado com o repasse 

das metodologias validadas às áreas de negócio da instituição. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

No próximo exercício, pretende-se manter o desenvolvimento de pesquisa aplicada 

às demandas oriundas da indústria. Além disso, almeja-se continuar dando atenção à 

identificação de tendências sociais e tecnológicas em Educação, Promoção da Saúde e SST 

para que o SESI/RS continue apoiando a indústria na viabilização de metodologias de ponta. 
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3.2 Informações sobre a gestão 
 

O alcance dos objetivos finalísticos da Organização requer que as atividades fins 

estejam suportadas por um sistema de gestão robusto, capaz de dar sustentação aos desafios 

postos aos negócios num ambiente de atuação muitas vezes competitivo e em constante 

mudança. Assim, é necessário contar com bons sistemas de governança, boas ferramentas de 

planejamento e controle, processos de trabalho bem organizados, recursos (humanos e 

tecnológicos) ajustados às demandas dos serviços, controles financeiros efetivos, dentre 

outros tantos níveis de gestão. 

Assim, de forma alinhada ao Departamento Nacional, para aprimorar continuamente 

sua gestão, o SESI/RS estabeleceu três objetivos estratégicos de gestão vinculados ao foco 

estratégico desempenho do sistema, a serem perseguidos em 2017. Esses objetivos são 

apresentados abaixo, com a respectiva análise de desempenho. 

 

Quadro 17 – Foco Estratégico, diretrizes e objetivos estratégicos de gestão 

Foco 

Estratégico 
Diretrizes Objetivos Estratégicos de Gestão 

Desempenho 

do Sistema 

Escala 

Ampliar ações com foco em 

mobilidade e virtualidade, 

direcionando o portfólio para a 

oferta de serviços integrados. 

Desenvolver estratégias de 

virtualização de serviços; 

Ampliar a atuação em serviços com 

estratégias de mobilidade; 

Sustentabilidade 

Assegurar a sustentabilidade 

financeira, ampliando as receitas 

e reduzindo os custos. 

Ampliar a prestação de serviços 

geradores de receitas. 

Estrutura 

Racionalizar investimentos em 

estruturas físicas e otimizar o uso 

das existentes, de forma alinhada 

ao modelo de negócio. 

Racionalizar estruturas. 

Fonte: Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão – GEPOG 

 

 

3.2.1 Desenvolver estratégias de virtualização de serviços e ampliar a 

atuação em serviços com estratégias de mobilidade 

 

i. Descrição 

 

Quadro 18 − Estratégias de virtualização e atuação por mobilidade 

Descrição geral 

A virtualização de serviços permite a escalabilidade de acesso ao usuário, considerando a minimização do 

efeito de deslocamentos e a adaptabilidade na gestão do seu tempo, além de permitir uma condição mais 

sustentável ao negócio por não necessitar de estruturas fixas de atendimento. A mobilidade permite a 

capilarização dos serviços com consequente ampliação da abrangência de atuação da organização sem 

depender do investimento de ativos fixos. Ambos corroboram o objetivo de otimização de estruturas e 

contribuem com a estratégia nacional de escala. 

Responsável Nome: Elaine Kerber 

CPF: 000.000.000-00 

Cargo: Gerente da Divisão de Operações 

Fonte: Divisão de Operações do SESI/RS – DIOPE 

 

ii. Análise 

 

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das 

atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação 
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ao exercício de 2016. 

 

Entre o conjunto de diretrizes estabelecidas pelo SESI/RS, o desenvolvimento de 

estratégias de virtualização busca modelos de oferta de serviços que atinjam o maior número 

de pessoas, com qualidade e custo adequado. 

A estratégia estabelecida em 2017 foi distinta nas duas linhas de atuação do 

SESI/RS. Na área de educação, o foco foi na virtualização dos cursos de línguas, contando 

com o apoio do British Council, e no desenvolvimento de cursos alinhados às necessidades 

da indústria. Já na saúde, a ênfase foi na disponibilização de cursos no segmento frigorífico, 

que tiveram o desenvolvimento de conteúdo gerado pelo Departamento Nacional. 

Entre 2016 e 2017, foi promovida a transição dos cursos presenciais de línguas para a 

plataforma EAD. Especificamente em 2017, foram implantados os seguintes cursos: Inglês 

Módulo II – Beginner II, Inglês Módulo III – Elementary, Matematizando Módulo I, 

Matematizando Módulo II. Assim, foram disponibilizados 10 cursos dedicados à demanda 

da indústria frigorífica. Ao todo, 14 novos cursos foram acrescidos ao portfólio EAD do 

SESI/RS em 2017. 

A mobilidade, por outro lado, permite o respeito à sazonalidade de demanda de 

forma a atender as características das cadeias produtivas de cada setor industrial, gerando a 

otimização de recursos internos e atendendo de forma satisfatória o mercado. Para tal, em 

2017 o SESI/RS consolidou esta forma de atuação, prevista no redesenho do portfólio de 

2016. Além disso, inaugurou-se em 2017, em Canoas, o primeiro polo especializado em 

saúde, permitindo a disponibilização de serviços in company. Desta maneira, é possível que 

as equipes se desloquem para onde há a concentração da demanda existente. Os recursos 

utilizados para a prestação de serviço partem da própria estrutura disponibilizada pela 

empresa ou por meio do apoio de Unidades Móveis do SESI/RS. 

Contempla essa diretriz uma série de serviços disponibilizados para a indústria, tais 

como: os treinamentos de Normas Regulamentadoras, os programas legais em SST, as 

campanhas de educação e prevenção, a educação continuada para o mundo do trabalho 

presencial, as unidades móveis odontológicas, entre outros. 

 

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 

 
Gráfico 14 – Indicador de gestão − matrículas em EAD 

 
Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 
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Este indicador é composto pela soma do realizado em matrículas, indicador de 

produção código 109 – matrículas gratuitas, para os centros de responsabilidades SESI/RS 

(CR) “educação continuada – EAD” e “cursos EAD saúde”, vinculados ao centro de 

responsabilidade SESI DN (CR) “educação continuada em educação”. 

 
Tabela 9 – Matrículas de cursos EAD 

Análise dos indicadores 
2016 2016 2017 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Matriculas Cursos EAD 25.520 8.712 29.742 16.814 29.800 

Legenda: 
 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

Apesar da meta para o indicador de número de matrículas não ter sido atingida em 

2017, quando comparada ao realizado em 2016, há importante crescimento do resultado. 

 
Gráfico 15 – Indicador de gestão − empresas industriais atendidas 

 
Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

Este indicador é composto pela contagem de CNPJs distintos para: todos os 

atendimentos realizados em todos indicadores de produção, e, todos os boletos faturados, em 

todos os centros de responsabilidade (CR) do SESI. 

 
Tabela 10 – Empresas industriais atendidas 

Análise dos indicadores 
2016 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Empresas Industriais 8.000 7.597 8.000 7.870 8.500 

Legenda:   

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

Apesar do número de empresas industriais previsto não ter sido atingido, observa-se 

um crescimento neste indicador em relação a 2016, o que ratifica a opção estratégica pelo 

investimento nos serviços de mobilidade e virtualidade. 
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Gráfico 16 – Indicador de gestão – municípios atendida 

 
Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

Este indicador é composto pela contagem dos atendimentos em matrículas e/ou 

serviços prestados em 2017 (CPF – Endereço informando pelo aluno que realizou matrícula 

e CNPJ – Endereços das empresas que contrataram serviços (boletos emitidos) e 

atendimentos realizados aos trabalhadores das indústrias). 

 
Tabela 11 – Quantitativo de municípios atingidos 

Análise dos indicadores 
2016 2017 2017 2017 2018 

Previsto Previsto Previsto Realizado Meta 

Municípios Atingidos 0 0 0 411 0 

Legenda:   

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

O indicador de municípios atingidos não foi previsto em 2017, mas considera-se 

importante para análise do cenário e a consolidação do objetivo de ampliar a atuação em 

serviços com estratégias de mobilidade. Do universo de 497 municípios no Estado, o 

SESI/RS atingiu 83% de cobertura por meio de seus atendimentos. A opção pela sua não 

inserção como indicador para 2018 baseia-se na premissa de que este é uma consequência do 

indicador de empresas industriais atendidas. 

 

iii. Conclusão 

 

iii.a Avaliação do resultado 

 

Nesta diretriz, a previsão de ampliação do portfólio para oferta de cursos EAD se 

consolidou. Desta maneira, quando comparados os desempenhos de 2017 em relação a 2016, 

evidencia-se significativo crescimento de matrículas realizadas. 

Além disso, há o crescimento no número de empresas industriais atendidas em 

comparação a 2016, o que ratifica o posicionamento do SESI/RS em investir em serviços de 

mobilidade e virtualidade. Um maior detalhamento das estratégias implementadas para cada 

objetivo estratégico encontra-se no item 3.1 – Resultados da gestão e dos objetivos 

estratégicos. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 
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A ampliação de portfólio EAD para 2018 será mantida, tanto em saúde quanto em 

educação. O processo de identificação das necessidades da indústria e a cocriação de 

soluções nortearão as temáticas desenvolvidas. 

A instituição pretende ainda tornar-se fornecedora de soluções/cursos para empresas 

que adotam esta metodologia para a capacitação de seus colaboradores, criando uma cultura 

EAD e incrementando fortemente as ações de virtualidade do SESI/RS. 

Vislumbrando a melhoria contínua na obtenção dos resultados, o SESI/RS continuará 

a fortalecer os serviços de mobilidade, com destaque para as seguintes ações: treinamentos 

de Normas Regulamentadoras, dos programas legais em SST, das campanhas de educação e 

prevenção, a educação continuada para o mundo do trabalho presencial, as unidades móveis 

odontológicas, entre outros. Além disso, a partir da percepção do SESI/RS em relação à 

importância de levar a pauta da saúde para discussão com os empresários da indústria 

gaúcha, foram planejados para o próximo exercício a realização de “meetings”, com objetivo 

de fortalecer a importância de um olhar em torno das temáticas da saúde do trabalhador e o 

impacto na produtividade, estimulando a indústria para uma visão sistêmica da saúde. Um 

maior detalhamento das estratégias implementadas para cada objetivo estratégico encontra-

se no item 3.1 – Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos. 

 

 

3.2.2 Ampliar a prestação de serviços geradores de receitas 

 

i. Descrição 

 
Quadro 19 – Ampliar a prestação de serviços geradores de receitas 

Descrição geral 

Como entidade parafiscal, o SESI/RS exerce sua missão majoritariamente por meio da contribuição 

compulsória. Ainda assim, uma parte de seu orçamento é formada por receitas de mercado, obtidas, 

especialmente, como forma de recuperar custos de produtos subsidiados. Essa estratégia permite à 

organização ampliar a prestação de serviços, chegando a mais regiões, indústrias e trabalhadores do que 

chegaria, não fosse esse recurso. Por esse meio, o SESI/RS atende, em concomitância, duas diretrizes 

(escala e sustentabilidade). Esse objetivo compreende a busca constante por modelos de negócio que 

garantam maior retorno de receitas e, consequentemente, maior sustentabilidade organizacional. O 

desenvolvimento de modelos de atuação mais flexíveis, inovando nas estratégias de Educação e Saúde, a 

expansão de mercado com base no portfólio existente e a substituição gradual, quando necessária, de 

serviços ofertados, apresentam-se como meios de execução do objetivo. 

Responsável Nome: Elaine Kerber 

CPF: 000.000.000-00 

Cargo: Gerente da Divisão de Operações 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

ii. Análise 

 

ii.a. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, 

enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 

2016. 

 

Mesmo com o cenário pouco promissor e adverso em 2017, o SESI/RS, partindo de 

uma redefinição de prioridades com vistas ao desenvolvimento de estratégias para ganhos de 

produtividade e eficiência operacional (via, por exemplo, o aperfeiçoamento da linha de 

serviços e do modelo de operação), revisou o portfólio de serviços, desenvolvendo novos ou 

remodelando os serviços existentes. Tais ações vislumbram a agregação de valor ao serviço 

para uma maior sustentabilidade e autonomia a médio e longo prazos. 
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Inserem-se neste contexto a reestruturação operacional da campanha de vacinação 

contra a gripe, que proporcionou uma maior capilaridade de atendimento no Estado; as 

mudanças na odontologia redirecionando o atendimento para pontos fixos de maior 

demanda, fortalecendo a ação dentro do espaço fabril e concentrando os esforços nos 

serviços geradores de receita; e a remodelação do programa Aprender@Apreender, que 

passou a ter maior otimização de suas estruturas de sala de aula. 

Contribuiu também o ingresso, em portfólio, do produto gestão da reabilitação, 

adicionado em 2016. Esse produto proporciona às empresas serviços de saúde que fazem 

frente a demandas relacionadas como redução do absenteísmo; e o espaço ativo SESI, que 

proporciona aos trabalhadores locais seguros e organizados para atividades físicas e práticas 

esportivas e de bem-estar. A absorção dos treinamentos em Normas Regulamentadoras ao 

rol de serviços da SST também representou um incremento de portfólio extremamente 

significativo para o crescimento de receitas. 

 

 

ii.b. Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados 

obtidos. 

 
Gráfico 17 – Indicador de gestão − percentual de crescimento de receitas de serviços SESI/RS 

 
Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

Este indicador é composto pelo percentual de crescimento das receitas da conta 

contábil nível 4 “receitas de serviços” para todos os Centros de Responsabilidade SESI/RS 

(CR) em relação ao realizado do exercício anterior. 

 
Tabela 12– Percentual de crescimento das receitas de serviços do SESI/RS 

Análise dos indicadores 
2016 2016 2017 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

% Crescimento de Receitas de Serviços 18,00% 20,50% 35,90% 24,50% 19,10% 

Legenda:   

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

Em relação ao objetivo, verifica-se que este foi alcançado, pois a receita global dos 

serviços, no comparativo 2016 e 2017, cresceu em 24,47%, apesar da meta de ampliação de 

receita proposta para 2017 não ter sido atingida. Neste contexto, o maior impacto foi da 

campanha de vacinação contra a gripe, a qual, apesar do aumento da capilaridade que 

proporcionou o atingimento de um maior número de pessoas vacinadas, sofreu o impacto 
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dos fenômenos climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul, causando um inverno de 

temperaturas amenas e pouco rigoroso, o que colaborou para uma menor adesão dos 

trabalhadores à campanha de vacinação contra gripe. 

Para 2018, foi projetado um novo crescimento de receita, tendo como base a 

ampliação observada no comparativo 2016 e 2017, já considerando o cenário mais 

promissor pela leve melhora na economia sinalizada nesse exercício, bem como, pela 

consolidação das alterações de portfólio, a exemplo, dos treinamentos em Normas 

Regulamentadoras 

 

iii Conclusão 

 

iii.a Avaliação do resultado 

 

O aperfeiçoamento da linha de serviços e do modelo de operação por meio da revisão 

de portfólio, com o desenvolvimento de novos serviços ou remodelamento dos existentes, 

propiciou a consecução da diretriz proposta. Um maior detalhamento das estratégias 

implementadas para cada objetivo estratégico encontra-se no item 3.1 – Resultados da 

gestão e dos objetivos estratégicos. 

 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

Na perspectiva de melhoria contínua, planeja-se para 2018: a) melhoria na operação 

das vacinas da gripe no que tange ao tipo de vacina disponibilizada, agregando ainda, o 

atendimento com equipe própria nas unidades do SESI/RS; b) consolidação dos 

treinamentos de Normas Regulamentadoras; c) intensificação nas campanhas de divulgação 

da odontologia, incluindo as mídias digitais. 

Além disso, iniciou-se um estudo com relação ao programa Aprender@Aprender 

(contraturno) para crianças de 6 a 12 anos, considerando a demanda proveniente das famílias 

de trabalhadores e comunidade em geral. 

Um maior detalhamento das estratégias implementadas para cada objetivo estratégico 

encontra-se no item 3.1 – Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos. 

 

 

3.2.3 Racionalizar estruturas 

 

i. Descrição 

 
Quadro 20 – Estratégia racionalizar as estruturas do SESI/RS 

Descrição geral 

Nos últimos anos o SESI/RS vem passando por um reposicionamento estratégico que visa a ajustar a 

organização a um cenário desafiador, na medida em que agrega à uma crise econômica diversas mudanças 

no campo social, tecnológico e mercadológico. Frente a esse cenário, cresce a constatação de que atender 

empresas e trabalhadores com serviços de qualidade, em muitos casos, prescinde da ocupação de estruturas 

fixas, ou seja, de ativos imobilizados, cujo custeio tende a ser elevado. Por conta disso, em associação com 

outras estratégias referidas anteriormente (como mobilidade e virtualidade), o SESI/RS vem se pautando 

pela racionalização, o que inclui compartilhamento de estruturas (fixas ou móveis) por diferentes serviços, 

nucleação ou especialização de unidades com atuação regional e adequação de espaços para atender a 

novos modelos de negócios. O objetivo é reduzir despesas, especialmente as de custeio e, ao mesmo tempo, 

aproximar o SESI/RS de seu público por meio de formas mais inovadoras de atendimento. Racionalizar 
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estruturas também passa por medidas como adoção de novos padrões construtivos, mais econômicos e 

racionais, nos casos em que o investimento em novos espaços é efetivamente necessário. 

Responsável Nome: Elaine Kerber 

CPF: 000.000.000-00 

Cargo: Gerente da Divisão de Operações 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

ii. Análise 

 

ii.a. Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, 

enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 

2016. 

 

Dentro da premissa de redefinição de prioridades, bem como de atender a indústria 

com foco em suas necessidades, a partir do redesenho do portfólio, o SESI/RS otimizou suas 

estruturas físicas, reposicionou seus produtos, incrementou ações de reduções de custos e 

realinhou suas necessidades de investimentos, buscando assegurar a sustentabilidade 

organizacional, sem perda de continuidade nos serviços essenciais prestados. Faz parte deste 

processo a racionalização de estruturas com a desmobilização de ativos fixos, por meio de 

ações de mobilidade e virtualidade. 

 

ii.b. Análise dos principais indicadores e macroprocessos 

 
Gráfico 18 – Indicador de gestão −despesas com energia elétrica 

 
Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

Este indicador é composto pela soma de despesas correntes da conta contábil nível 5 

“energia elétrica” para todos os centros de responsabilidade SESI/RS (CR). 

 
Tabela 13 – Despesas com energia elétrica 

Análise dos 

indicadores 

2015 2016 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Despesas 

Correntes 
R$ 3.408.104 R$ 3.221.959 R$ 3.084.558 R$ 3.241.826 R$ 3.523.896 R$ 3.181.000 R$ 3.730.953 

Legenda:   

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 
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Gráfico 19 – Indicador de gestão −despesas com serviços de telefonia 

 
Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

Este indicador é composto pela soma de despesas correntes da conta contábil nível 5 

“telefonia” para todos os centros de responsabilidade SESI/RS (CR). 

 

 
Tabela 14– Despesas com telefonia 

Análise dos 

indicadores 

2015 2016 2017 2018 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Despesas 

Correntes 
R$ 1.258.765 R$ 898.006 R$ 707.579 R$ 445.977 R$ 549.832 R$ 431.201 R$ 322.403 

Legenda:   

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

Os resultados observados consolidam a opção pela racionalização das estruturas com 

consequente redução do custeio, conforme resultado nas contas contábeis apresentadas de 

despesas de energia elétrica e telefonia. Considerando que este movimento tem sido 

executado desde o final do exercício de 2015, os gráficos estão apresentados desde este ano; 

tornando mais evidente o atendimento ao objetivo de racionalização das estruturas. Destaca-

se ainda que, sobre os resultados apresentados, devem-se considerar os índices de correções 

inflacionárias do período, especialmente sobre a conta de energia elétrica, o que torna as 

medidas adotadas ainda mais eficientes. 

 

iii. Conclusão 

 
iii.a- Avaliação do resultado 

 

Os resultados observados consolidam a opção pela racionalização das estruturas, com 

consequente redução do custeio e possibilidade da manutenção da oferta de serviços por 

mobilidade e virtualidade. 

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

 

Considerando a melhoria contínua dos processos e os resultados observados, para 

2018 o processo de racionalização de estruturas será mantido, tendo como premissa a 

manutenção do portfólio de serviços ofertados às empresas industriais e aos seus 

trabalhadores.  
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3.3 Estágio de implementação do planejamento estratégico 
 

3.3.1 Estágio de desenvolvimento 

 

O processo de planejamento estratégico do SESI/RS ocorre em ciclos plurianuais, 

conforme periodicidade e procedimentos definidos pelo Departamento Nacional. Tem por 

objetivo a definição das estratégias regionais de forma alinhada às nacionais viabilizando, 

assim, o desdobramento estratégico em todos os níveis. O Plano Estratégico derivado desse 

processo, com objetivos e metas fixados a longo prazo, é acompanhado por meio do 

escalonamento dessas metas nos Planos Anuais (de curto prazo). No caso do DR/RS, esse 

plano anual recebe a denominação de Plano de Ação ou Plano Estratégico. Sempre que 

necessário, por conta, por exemplo de alguma mudança conjuntural mais relevante, o Plano 

Estratégico é revisto e atualizado, esteja ou não encerrada sua vigência. 

Em 2015 a Confederação Nacional da Indústria ‒ CNI, em conjunto com o 

Departamento Nacional do SESI e dos Departamentos Nacionais do SENAI e do IEL, 

formulou a Agenda Estratégica Nacional, com horizonte de aplicação para 2015 a 2022. 

Essa Agenda Estratégica estabeleceu um planejamento integrado para o conjunto das três 

entidades, sendo composta pelos seguintes elementos: resultados esperados, diretrizes e 

focos estratégicos. Foram estabelecidos, em sequência, os objetivos, desafios e indicadores 

estratégicos nacionais (Conjunto Estratégico), a serem perseguidos pelo Departamento 

Nacional e pelo conjunto dos Departamentos Regionais no que lhes coubessem. 

Seguindo essa tendência, o SESI/RS, em sequência, deu início às atividades de 

elaboração de seu novo Plano Estratégico, o qual, a princípio, seria também integrado - fato 

que não se concretizou por se tratar de um período de iminente troca de gestão. Dessa forma, 

o Planejamento Estratégico atual do SESI/RS segue desdobrando, em nível tático (Plano de 

Ação), a Agenda Estratégica Nacional, com o mesmo período de vigência desta. Ressalte-se, 

todavia, que o Plano de Ação 2017 do SESI/RS foi estruturado de acordo com a 

metodologia de desdobramento estratégico proposta pelo Departamento Nacional 

(UNIGEST), a qual prevê que as estratégias nacionais sejam complementadas com as 

estratégias regionais segundo a realidade local. De acordo com esse modelo, o Departamento 

Nacional estabelece as macropolíticas e direcionamentos estratégicos nacionais (Agenda e 

Conjunto Estratégico) e o Departamento Regional (Unidade), define localmente suas 

diretrizes, objetivos e metas de longo e curto prazos, alinhados a esses direcionamentos. 

Dessa forma, pode-se concluir que o estágio de implementação do Planejamento 

Estratégico na Unidade encontra-se no mesmo patamar do Plano Nacional, ou seja, numa 

fase de consolidação dos objetivos. Contudo, embora o Plano se estenda até 2022, as metas 

foram fixadas apenas até 2018 (quando devem ser reavaliadas), de modo que já deveriam 

estar, se não atingidas, ao menos em vias de atingimento. De fato, essa é a situação de 

grande parte dos objetivos e metas reportados neste Relatório. 
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3.3.2 Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos 

estratégicos 

 

Como já apontado anteriormente, em outras seções do Relatório, a formulação dos 

objetivos estratégicos ocorre quando da elaboração do Planejamento Estratégico, num 

processo que envolve duas instâncias organizacionais: Departamento Nacional e 

Departamento Regional. 

Para a elaboração do Plano Estratégico, são realizados estudos prévios de análises de 

cenários e análises de ambiência externa e interna, de forma a identificar as tendências e 

oportunidades de mercado, as possíveis ameaças e riscos, assim como as forças e fraquezas 

internas à Organização.  

O trabalho inicial de formulação das estratégias é coordenado pelo Departamento 

Nacional e conta com a participação dos Departamentos Regionais, por meio da rede de 

planejamento, a qual é formada por representantes (gestores e técnicos) de ambas as 

instâncias institucionais. Também são realizadas reuniões da Direção dos Departamentos 

Regionais de todos os Estados com as lideranças do Departamento Nacional. Estas reuniões 

são promovidas pela área de planejamento deste último, a qual realiza, de forma própria ou 

com apoio de empresas especializadas, o levantamento de informações para subsidiar as 

análises de cenário antes referidas. Uma vez definidas as principais estratégias nacionais em 

nível macro, estas são desdobradas localmente no Plano Estratégico do Departamento 

Regional, a partir de análises locais na Unidade, ocorridas em reuniões gerenciais e 

workshops de planejamento com gestores e técnicos e em outras instâncias decisórias. 

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 os objetivos e metas para o ano, com devido ajuste no processo de 

retificação (junho). A revisão dos objetivos pode se dar, todavia, por vários meios: ao 

finalizar um determinado ciclo de planejamento, quando algum fato novo e relevante surge 

no cenário conjuntural, quando o objetivo é atingido muito antes do esperado, ou quando 

adversidades ou novas oportunidades surgem no caminho, apontando a necessidade de uma 

revisão. 

Para o monitoramento e avaliação do alcance dos objetivos, 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 e reuniões 

técnicas e operacionais periódicas, com base, em especial, em relatórios extraídos de 

sistemas de Business Inteligence ‒ BI, denominados painéis de desempenho. Da mesma 

forma, são acompanhados no Departamento Regional, painéis de desempenho gerados pelo 

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

(Sistema de Medição de Desempenho – SMD, Simulador da Gratuidade e sistemas 

específicos de controle da produção das áreas finalísticas). 

O processo de definição e acompanhamento dos objetivos estratégicos vem sendo 

refinado há vários anos, de maneira que já está bem estabelecido no âmbito da Unidade. Isso 

não impede, todavia, que existam algumas dificuldades na sua execução. Uma das principais 

dificuldades encontradas refere-se às diferenças entre os ciclos de gestão da Diretoria do 

Departamento Nacional e do Departamento Regional, que nem sempre coincidem, exigindo 

mais tempo do que seria o ideal para o alinhamento institucional DN-DR. Outra dificuldade 

recai sobre as diferenças regionais do País, que leva a que, por vezes, os objetivos nacionais 

não encontrem ressonância direta na realidade da Unidade Regional. A possibilidade da 

Unidade customizar seu Planejamento a partir de sua realidade, todavia, tende a mitigar esse 

problema. Por fim, a variedade de sistemas informacionais para controle dos indicadores, 

necessária dada à complexidade da organização, por vezes torna operacionalmente difícil 
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esse acompanhamento. Várias medidas já vêm sendo realizadas, porém, para solucionar esse 

problema, com destaque para a implantação de sistemas unificados para acompanhamento 

de indicadores. São exemplos disso à implantação do SGE, o Simulador da Gratuidade e a 

Solução Integradora, implantados sob a coordenação do Departamento Nacional. 

 

 

3.3.3 Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 

 

No exercício de 2017, ações de melhoria do processo de planejamento estratégico 

foram iniciadas a partir do compartilhamento de melhores práticas do Departamento 

Nacional e demais Regionais, visando alinhamento com o guia básico de processos CNI. 

Desta forma, foi priorizada a revisão do processo de gestão do plano de ação e orçamento, 

tendo dentre seus objetivos a estruturação de indicador de sucesso da implantação do 

planejamento estratégico da entidade. Essa ação irá permitir o contínuo aperfeiçoamento do 

processo de gestão da estratégia. 

 

 

3.3.4 Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e 

periodicidade 

 

Conforme informado no item 3.3.2 salvo algum fato novo e relevante que obrigue à 

mudança de rumos, a revisão do Planejamento Estratégico se dá ao fim de um dado ciclo de 

planejamento. No entanto, anualmente as estratégias são revisitadas, especialmente no que 

tange às metas da área finalística. Essa revisão se dá em agosto de cada ano, quando da 

elaboração do Plano de Ação e Orçamento do ano subsequente. Em junho, as metas de um 

dado exercício podem ainda sofrer pequenos ajustes por ocasião do processo de retificação 

orçamentária. Raramente, porém, há, nesse processo, alteração significativa de objetivos de 

longo prazo. 

 

 

3.3.5 Envolvimento da alta direção (Diretores) 

 

A alta direção participa de todo o processo de elaboração do Planejamento 

Estratégico desde seu início até o final, seja participando de reuniões de reflexão estratégica 

no âmbito do Departamento Nacional, seja promovendo o desdobramento dessas estratégias 

no âmbito da Unidade. Sua participação se dá, por exemplo, em workshops de análise de 

ambiência, reuniões para definição de direcionamentos estratégicos, ou, posteriormente, na 

disseminação das estratégias junto ao corpo funcional. Por fim, coordena e/ou participa de 

reuniões de acompanhamento das estratégias junto ao Conselho Regional e ao corpo 

gerencial. 

Neste exercício, por exemplo, após o estabelecimento das diretrizes, objetivos e 

principais metas para o ano, o Superintendente Regional disseminou aos empregados o 

Plano Estratégico 2017, contendo diretrizes, desafios, projetos e indicadores/metas, por meio 

de folder e cartaz impressos, além da intranet. A disseminação contou ainda com workshops, 

encontros técnicos e reuniões de equipes e gestores, realizadas presencial e virtualmente. 

Complementarmente, para a comunicação das estratégias e metas globais, o Superintendente 
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Regional divulgou em ferramenta disponível no portal interno mensagem reforçando a 

estratégia para o ano. Ao final do ano foram realizadas reuniões de fechamento com as 

equipes, nas quais foram avaliados os resultados de desempenho do exercício e as principais 

realizações da atividade finalística, englobando também melhorias em processos e padrões 

de trabalho, dentre outros temas. Entre um e outro processo, prestou contas de sua gestão, 

apresentando os resultados do desempenho estratégico aos Conselheiros Regionais. 

O Diretor Regional e o Conselho Regional, por sua vez, além de propor e validar as 

estratégias acompanham sua evolução tanto por meio das reuniões mensais, quanto por meio 

da apreciação e aprovação de Relatórios de Gestão. 
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3.3.6 Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 

 

Abaixo, é evidenciado o modelo de alinhamento das atividades das unidades envolvidas na obtenção dos objetivos estratégicos. 

 
Quadro 21 – Áreas envolvidas no processo de planejamento estratégico 

 Implementação do Planejamento Estratégico 

  Etapas Formulação da estratégia Execução da estratégia 

Farol de 

desempenho** 

Sub etapas Ambiência 
Identidade e 

Posicionamento 

Conjunto 

Estratégico 

Aprovação e 

Comunicação 
Desdobramento Implementação Monitoramento 

Atividades 

envolvidas 

Análise de 

Ambiente 

Externo 

(PESTAL) e 

Interno, 

Construção de 

Cenários, Análise 

SWOT 

Identidade 

Institucional, 

Posicionamento 

Focos 

Estratégicos, 

Diretrizes 

Estratégicas, 

Desafios 

Estratégicos, 

Projetos, 

Indicadores e 

Metas 

Análise de 

Suficiência e 

Consistência do 

Conjunto 

Estratégico, 

Correlação de 

Indicadores, 

Comunicação  

Desdobramento 

nas Unidades 

Operacionais 

Acompanhamento 

e Revisão Anual 
Monitoramento 

Unidade 

responsável* 

Áreas Fins Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim  

Áreas 

Corporativas 
Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim  

Unidades 

Operacionais 
Sim N/A Sim N/A Sim Sim Sim  

* Conforme organograma funcional, item 2.1 

** Legenda do farol de desempenho: 

Fonte: Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão – GEPOG 

 

 

 

 

SIM a partir de 5 etapas  – farol verde 

SIM para 3 etapas – farol amarelo 

SIM para 1 etapa – farol vermelho 
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3.3.7 Principais dificuldades e mudanças previstas 

 

O SESI/RS segue promovendo os ajustes estruturais necessários com a celeridade 

requerida para garantir a execução da estratégia. 

Embora muitos tenham sido os avanços propostos buscando implantar e medir o processo 

de gestão estratégica, ainda existem lacunas para aprimorar o processo a partir de ajustes que 

foram identificados e vem sendo propostos. 

Durante o planejamento, foi estruturado o modelo de acompanhamento, implementação e 

condução dos fóruns que regem a execução da estratégia. Especificamente em relação a esse 

item, constatou-se que, para alguns desafios estratégicos, foram elencados indicadores que 

estiveram indisponíveis para o acompanhamento. 

Com base nessa aprendizagem, o cronograma que rege as discussões estratégicas será 

ampliado para permitir maior profundidade na definição dos indicadores e sua condição de 

acompanhamento. 

 

 

P
ja

m
to

 o
g

z
c

o
 e

 d
m

p
o

 o
ç

m
t

o
 e

 o
p

c
o

 



 

89 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017                                                                                                             SESI/RS 

 Governança 4
 

4.1 Descrição das estruturas de 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, contudo, interna e externamente organizado a partir de uma estrutura de 

governança que visa a assegurar as boas práticas de gestão sob o ponto de vista ético e 

administrativo, sendo que grande parte do sistema de governança é previsto no regulamento. 

A figura 2, na sequência, ilustra em forma de diagrama, a Estrutura de Governança do 

SESI/RS. 

 

Figura 2 ‒ Modelo de governança 

 
Fonte: Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão ‒ GEPOG 

 

Em âmbito nacional, conforme o Regulamento há o Conselho e o Departamento 

Nacionais. O primeiro é o órgão normativo superior, o qual exerce, em nível de planejamento, 

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

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

o Departamento Nacional é o órgão administrativo “incumbido de promover, executivamente, 

os objetivos institucionais, nos setores técnico, operacional, econômico, financeiro, 

orçamentário e contábil, segundo os planos e diretrizes adotadas pelo Conselho Nacional”. 

No âmbito da Unidade, a estrutura de governança segue igualmente os parâmetros 
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estabelecidos no Regulamento do SESI, o qual prevê, localmente, duas instâncias de gestão: o 

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

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

deliberativo, dentre outras atribuições: 

• Adotar providências e medidas relativas aos 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. 55, 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. 

 

A segunda estrutura de governança, com papel executivo, é ocupada pelo Diretor 

Regional, função exercida diretamente pelo Presidente da FIERGS ou por pessoa por este 

delegada. Ao Diretor Regional compete, de acordo com o art. 45 do Regulamento:  

• 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. 
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Além das instâncias deliberativas e executivas, há outras instâncias cujo objetivo é 

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

administrativos e de transparência exigidos à organização.  

Encontram-se nesse caso:  

a) Os órgãos de Controle Interno e Externo (CGU e TCU, respectivamente), cuja 

função é assegurar o cumprimento da finalidade institucional da Entidade e aplicação dos 

recursos, em conformidade com os princípios constitucionais. 

b) A Auditoria Independente, a qual tem por objetivo verificar a adequada aplicação 

das Normas Brasileiras de Contabilidade e a legislação específica, no que for pertinente. 

c) A Auditoria Interna, responsável pela verificação da aderência das práticas e 

processos às normas internas e dispositivos legais referentes aos processos de negócio, 

administrativos, financeiros e fiscais. 

d) A Ouvidoria, canal aberto para a sociedade, recebe e responde manifestações, que 

são sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias sobre as políticas e os serviços. 

 

 Adicionalmente a essas estruturas, o SESI/RS conta com um Comitê de Ética, 

formado por todas as Entidades do Sistema FIERGS. 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 para a tomada de 

decisão. O Comitê é constituído por uma equipe de empregados, indicados pela alta 

administração do Sistema FIERGS. São responsáveis pela decisão final das demandas 

oriundas do Comitê de Ética, em representação as suas Entidades: o Superintendente Regional 

do SESI/RS, o Diretor Regional do SENAI/RS e o Superintendente Geral do Sistema 

FIERGS/CIERGS. 

 

 

4.2 Gestão de riscos e controles internos 
 

4.2.1 Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 

 

Ano a ano, a gestão de riscos vem assumindo importância cada vez maior na gestão 

das Organizações. No SESI/RS, isso não é diferente. É do conhecimento das equipes e, em 

especial da alta administração, que os riscos permeiam diferentes instâncias organizacionais, 

desde o ambiente externo em que a organização se insere, até seu ambiente interno e de 

negócios. Assim, pode haver riscos externos, identificáveis nas análises de ambiência por 

ocasião do Planejamento, tanto quanto riscos internos, derivados das escolhas estratégicas ou 

dos processos de trabalho estabelecidos para que essa estratégia ocorra. 

Com essa consciência, a Direção do SESI/RS vem buscando aprimorar a qualidade da 

gestão em relação aos controles de riscos, atividade permanentemente no centro das 

preocupações. 

Assume destaque especial nesse sentido a gestão dos riscos de compliance: entende-se 

que a boa gestão nessa área permite cobrir vários níveis de atividade da Organização, 
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realizando-se, por essa via, o controle de uma série de riscos que, de outra maneira, talvez não 

fossem identificados ou tratados. 

No SESI/RS a Unidade de Auditoria Interna é a área responsável por realizar esse tipo 

de controle, tendo se estruturado e reposicionado nos últimos anos para que pudesse dar conta 

dos desafios de não apenas atuar corretiva, mas também preventivamente na identificação, 

tratamento e mitigação de riscos. 

Dessa forma, pode-se afirmar que os controles atualmente instituídos proporcionaram 

confiabilidade às informações geradas pelas áreas finalísticas e de apoio, bem como pelas 

Unidades Operacionais, o que garante a proteção dos ativos e segurança para o atendimento 

dos objetivos do SESI/RS. 

Mediante os controles de gestão hoje existentes, pode-se também atestar o correto 

cumprimento, por parte de gestores e equipes, das leis, dos regulamentos, das resoluções de 

Conselho e das demais normativas internas e externas a que o SESI está subordinado. Com 

isso, são assegurados a correição dos atos de gestão, a veracidade das informações e a 

fidedignidade dos dados contábeis, dos relatórios emitidos e dos resultados relativos aos 

indicadores de desempenho. 

O propósito é o de promover e fortalecer a cultura dos Controles Internos, a fim de, 

contribuir para o alcance dos objetivos e dos resultados físicos e financeiros previstos, 

fomentando a excelência, agregando valor aos processos e garantindo segurança aos gestores 

para a adequada tomada de decisão. 

Na perspectiva do ambiente de controle, a Direção do SESI/RS considera fundamental 

instituir e manter atualizados os mecanismos de controle adotados nos diferentes níveis 

hierárquicos da Organização, com base em normativas e procedimentos formalizados e 

respaldados no Regulamento, Código de Ética e Resoluções do Conselho Regional. 

Em acordância com o que ocorre no mercado, o SESI/RS tem por prática, realizar 

avaliações periódicas de sua estrutura de controle, mantendo-a atualizada e em consonância 

com a natureza preventiva e/ou detectiva das ações requeridas num dado momento. Pauta-se 

ainda por uma avaliação da relação custo-benefício da aplicação de determinado controle, de 

forma a evitar que os custos do controle superem os benefícios por ele gerados. Busca ainda 

prevenir a ocorrência de fraudes e desvios, por vezes, resultantes de fragilidades nos 

processos. 

Em consonância com esforços desenvolvidos para ampliar a transparência dos dados, 

informações e atos da Organização, em 2017, o SESI/RS realizou investimentos para 

aprimorar sua estrutura de comunicação interna e externa, de modo a poder disponibilizar a 

todos os seus empregados e demais partes interessadas, informações relevantes, atuais, 

precisas e fornecidas tempestivamente. 

As rotinas de monitoramento têm identificado espaço para aprimoramento da gestão 

de riscos e respectivos controles. Apesar da organização apresentar uma estrutura de inspeção, 

processos e procedimentos ajustados à identificação e monitoramento dos riscos, por outro 

lado, a disseminação e o conhecimento de todas as informações, considerando a rotatividade 

de empregados, ainda necessita ser aprimorada de modo a manter todos no mesmo nível de 

conhecimento. Também se identifica a necessidade de integração das sistemáticas de Gestão 

de Riscos vigentes no âmbito da Entidade, num modelo único, mais integrado ao 

Planejamento Estratégico. 
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4.2.2 Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna 

 

 

A Área de Auditoria Interna do Sistema FIERGS/CIERGS, como órgão examinador 

das atividades do SESI/RS, no exercício de referência, realizou trabalhos de Auditoria 

baseada em riscos com foco na avaliação dos controles internos, tendo como objetivo 

principal a busca do fortalecimento dos mesmos, contribuindo para o alcance dos resultados, 

alinhado ao Plano Estratégico, fomentando excelência, agregando valor aos processos de 

gestão e garantindo segurança aos gestores para adequada tomada de decisão. 

Nossas análises tempestivas foram oportunas quanto à garantia da legalidade, 

economicidade, eficácia, eficiência e segurança dos controles, contribuindo para a melhoria e 

otimização dos processos, focando esforços na análise das atividades das áreas de gestão de 

engenharia, gestão de suprimentos, gestão de controladoria, gestão de recursos humanos, 

gestão de tecnologia da informação, gestão de serviços administrativos, além das análises nas 

áreas finalísticas, de educação e saúde, bem como, avaliações nos Centros de Atividades do 

SESI/RS. 

Os trabalhos de Auditoria ocorreram conforme proposto no Plano Anual de Auditoria 

Interna buscando contribuir para a melhoria dos processos de gerenciamento de riscos, de 

controles e elevação do nível de governança, aplicando uma abordagem sistemática, 

contemplando testes em sistemas de informações, análises da aplicação das políticas de 

alçadas e seus respectivos controles, assim como a aderência das atividades de gestão às leis, 

normas e regulamentos que a Entidade está submetida. 

Baseado nas análises realizadas nos processos acima relacionados, principalmente em 

relação à estrutura de controles internos adotados, nossa opinião é que as demonstrações 

contábeis e as demais informações do SESI/RS, encaminhadas através desta prestação anual 

de contas apresentam-se fidedignas, em todos os aspectos relevantes, na sua posição 

patrimonial, financeira, orçamentária, que estão amparadas em estrutura de controle de 

processos sólida. Assim, em nossa opinião, a Prestação de Contas Anual do Serviço Social da 

Indústria – SESI, Departamento Regional do Rio Grande do Sul, relativa ao exercício de 

2017, encontra-se adequada à legislação vigente e à apreciação, do Conselho Regional, do 

Órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da 

União. 
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 Relacionamento com a sociedade 5
 

 

5.1 Canais de acesso do cidadão 
 

Esta seção propõe-se a oportunizar ao leitor uma melhor compreensão sobre os canais 

de atendimento do SESI/RS com a sociedade no que se refere à acessibilidade do cidadão e à 

avaliação e grau de satisfação dos serviços prestados, além da transparência de informações 

relevantes. 

 

 

5.1.1 Ouvidoria: estrutura e resultados 

 

O SESI/RS possui canal de Ouvidoria disponível em seu sítio eletrônico, onde 

constam orientações para registros das demandas provenientes da sociedade. A Ouvidoria tem 

o objetivo de identificar as áreas que estejam merecendo maior atenção dos dirigentes, 

definindo-se ações e aprimoramentos. 

As informações recebidas são avaliadas primeiramente pelo Presidente do Conselho 

Regional do SESI/RS, o qual encaminha ao Superintendente Regional, para conhecimento e 

providências. Para o exercício 2018, a partir do Acórdão N° 699/2016 ‒ TCU ‒ Plenário, 

definiu-se plano de ação prevendo a implementação de ações de registro e mensuração dos 

resultados das demandas advindas do canal de Ouvidoria. 

 

 

5.1.2 Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) sua estrutura e resultados 

 

O Sistema FIERGS/CIERGS, do qual o SESI/RS é integrante, mantém a Central de 

Relacionamento FIERGS ‒ CRF, 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, além do canal Fale Conosco disponibilizado no seu sítio eletrônico. 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 é utilizado nas situações que envolvam manifestações 

dos clientes, realizando e mantendo registros dos elogios, reclamações, sugestões e 

solicitações, que são encaminhados aos responsáveis, para que possam dar o devido 

tratamento e tomar as respectivas ações, dentro dos prazos determinados. 

O tratamento é acompanhado diariamente, por meio do sistema CRM-Atendimento. O 

efetivo retorno às manifestações e o encerramento do chamado se dá após a verificação 

diretamente com o cliente que, caso não esteja satisfeito, pode solicitar a reabertura do 

chamado. 

Os canais de relacionamento disponibilizados pelo SESI/RS são divulgados no sítio 

eletrônico, mídias digitais, pontos de atendimento, visitas às empresas, meios de comunicação 
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e em peças de comunicação direta: folders e portfólio de produtos/serviços. 

No exercício de 2017, foram realizados 29.863 atendimentos para sociedade. Entende-

se por atendimento toda prestação de informação, suporte e orientação repassada através do 

atendimento telefônico ou pela resposta de e-mail realizada por operadores da CRF. 

 

Gráfico 20 − Canais de acesso do cidadão 

 
Fonte: Unidade de Relacionamento com o Mercado – UNIREI 

 

 

Tabela 15 – Informações sobre o atendimento ao cidadão 

Informações sobre o atendimento 

Natureza da demanda 
Qtde. de 

solicitações 
Atendidas 

Atendidas no 

Prazo 

Elogios 66 66 100% 

Informações 28.995 28.995 100% 

Solicitações 698 698 100% 

Reclamações 80 80 100% 

Sugestões 24 24 100% 

Fonte: Unidade de Relacionamento com o Mercado – UNIREI 

 

A busca por informações destaca-se como o maior número de atendimentos, sendo 

estes de baixa complexidade, nos quais o operador repassa informações e orientações sobre os 

produtos e serviços. 

Quanto aos atendimentos de média complexidade, onde o operador realiza o primeiro 

atendimento e encaminha para a área responsável, tais como as solicitações, observa-se que a 

maior demanda refere-se a produtos e serviços de saúde e segurança no trabalho. 

 

 

5.2 Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade 
 

O SESI/RS assumiu o compromisso de elevar o nível de transparência de sua gestão e 

de ampliar o conhecimento geral de suas realizações, por conta atendendo ao Acórdão nº 
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699/2016 – TCU – Plenário e Plano de Ação firmado no ano de 2016 pelo Departamento 

Nacional junto ao TCU. Em 2017, iniciou-se a implementação do Portal da Transparência. 

 

Quadro 22 – Mecanismos de transparência 

Acesso às informações da Entidade 

Outros documentos Endereço para acesso 
Periodicidade de 

atualização 

Missão, Visão e Valores 
http://www.sesirs.org.br/pt-br/missao-proposito-visao-

e-valores 

Sempre que houver 

alterações 

Regulamento do SESI http://www.sesirs.org.br/pt-br/regulamento 
Sempre que houver 

alterações 

Execução Orçamentária 2017 http://www.sesirs.org.br/pt-br/transparencia/sesi/ldo Trimestral 

Orçamento Aprovado 2018 http://www.sesirs.org.br/pt-br/transparencia/sesi/ldo Anual 

Execução Orçamentária 2016 http://www.sesirs.org.br/pt-br/transparencia/sesi/ldo Anual 

Execução Orçamentária 2015 http://www.sesirs.org.br/pt-br/transparencia/sesi/ldo Anual 

Execução Orçamentária 2014 http://www.sesirs.org.br/pt-br/transparencia/sesi/ldo Anual 

Estrutura Remuneratória http://www.sesirs.org.br/pt-br/transparencia/sesi/ldo Trimestral 

Relação de Dirigentes http://www.sesirs.org.br/pt-br/transparencia/sesi/ldo Trimestral 

Relação de Membros do 

Corpo Técnico 
http://www.sesirs.org.br/pt-br/transparencia/sesi/ldo Trimestral 

Demonstrações Contábeis 

2016 

http://www.sesirs.org.br/pt-

br/transparencia/sesi/demonstracoes-contabeis 
Anual 

Licitações e Editais http://compras.sistemafiergs.org.br/ Permanente 

Regulamento de Licitações e 

Contratos 

http://compras.sistemafiergs.org.br/portal/ExibeCont

eudo.aspx?q=efg3MHqKBO5CyAmeLh_OJA== 

Sempre que houver 

alterações 

Contratos 
http://www.sesirs.org.br/pt-

br/transparencia/sesi/contratos-convenios 
Permanente 

Convênios 
http://www.sesirs.org.br/pt-

br/transparencia/sesi/contratos-convenios 
Permanente 

Gratuidade 
http://www.sesirs.org.br/pt-

br/transparencia/sesi/gratuidade 

Sempre que houver 

alterações 

Relatório de Gestão 2016 
http://www.sesirs.org.br/pt-

br/transparencia/sesi/integridade 
Anual 

Auditoria Independente 2016 
http://www.sesirs.org.br/pt-

br/transparencia/sesi/integridade 
Anual 

Código de Ética 
http://www.sesirs.org.br/pt-

br/transparencia/sesi/integridade 

Sempre que houver 

alterações 

Comitê de Ética 
http://www.sesirs.org.br/pt-

br/transparencia/sesi/integridade 

Sempre que houver 

alterações 

Dados de Infraestrutura 
http://www.sesirs.org.br/pt-

br/transparencia/sesi/dados-infraestrutura 
Permanente 

SAC 
http://www.sesirs.org.br/pt-br/transparencia/sac/fale-

conosco 
Anual 

Fonte: Auditoria Interna do Sistema FIERGS/CIERGS – AUDIN 
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5.3 Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-

usuários 
 

O Departamento Regional realiza pesquisa de satisfação dos seus produtos e serviços 

junto aos clientes, desde 1995, acompanhando de forma frequente as tendências do mercado 

em relação às metodologias e ferramentas utilizadas nestes processos. 

No ano de 2016, foi adotada uma nova metodologia denominada Net Promoter Score 

– NPS, visando ampliar o entendimento do SESI/RS quanto às expectativas e necessidades 

dos seus clientes. A pesquisa NPS consiste em uma única questão posta ao cliente, avaliando 

tanto a probabilidade de recompra/novo uso do serviço, quanto a de sua indicação.  

Os resultados das pesquisas são consolidados e divulgados internamente para o 

Superintendente Regional e os Gerentes das Áreas de Negócios e dos Centros de Atividades 

(CATs). A consulta aos resultados é realizada por meio da ferramenta Solvis, mediante acesso 

de usuário e senha. 

 

Quadro 23 – Endereço para acesso pesquisa de satisfação 

Documento Endereço para acesso Periodicidade de atualização 

Pesquisa de Satisfação (NPS) https://www.solvis.net.br/ 
Atualização em tempo real, mediante 

finalização das pesquisas pelos clientes 

Fonte: Gestão de Marketing de Negócios – GEMARK 

 

 

5.3.1 Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes 

 

A metodologia NPS consiste na apuração de um índice de recomendação de clientes, 

mediante uma única pergunta: 

“Considerando uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de sua empresa/ou você 

recomendar um determinado serviço do SESI para outra empresa/outro amigo seu, sendo “0 

nem um pouco provável” e “10 altamente provável”?”. 

Segundo a metodologia, os Promotores são aqueles que respondem 9 ou 10, os 

Neutros são aqueles que respondem 7 ou 8, e os Detratores são aqueles que respondem 6 ou 

menos. Obtém-se o índice NPS ao subtrair a porcentagem de Detratores da de Promotores. 

Para complementar a informação levantada nas pesquisas, é perguntado aos clientes 

que atribuíram escores entre 0 e 8: “O que o serviço/produto do SESI deveria fazer para que 

você atribuísse uma nota mais próxima de 10?”. Nesta oportunidade, o cliente manifesta sua 

opinião em relação à nota recomendada por meio de comentários e sugestões. 

Nestes primeiros anos de consolidação da metodologia foram avaliados pelas 

empresas e trabalhadores clientes os produtos e serviços prestados pelas unidades móveis 

odontológicas (UMOs), os relacionados à educação para o mundo do trabalho e os serviços 

integrados em SST, ensino médio regular, ensino de jovens e adultos em EAD (fundamental e 

médio), programa Aprender@Aprender e odontologia, os quais de uma forma global, 

obtiveram índice NPS de 79. 

Nas pesquisas realizadas, os clientes manifestaram elogios à Organização, 
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identificando como parceira das empresas e trabalhadores, reforçando a qualificação dos 

profissionais e sua forte presença no mercado (marca). Por outro lado, também são 

manifestadas oportunidades para melhorias como: aprimorar os serviços com maior foco nas 

necessidades das empresas, remodelar as turmas do programa Aprender@Aprender por faixa 

etária dos alunos, realizar avaliação dos cursos in company e encaminhar o desempenho dos 

funcionários para as empresas, realizar ações de melhoria na plataforma Moodle (ambiente 

virtual de aprendizagem) e reavaliar o processo de marcação e atendimento para as consultas 

odontológicas. 

Essas sugestões são analisadas e incorporadas pelos responsáveis das áreas de negócio, 

servindo de base para o contínuo aprimoramento dos serviços. 

 

 

5.3.2 Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários 

 

Com relação à linha atual de produtos e serviços do SESI/RS, a avaliação dos 

impactos é diretamente relacionada ao objetivo fim dos mesmos. Na linha de consultoria, por 

exemplo, são realizadas devolutivas ao cliente por meio de relatórios, onde é feita uma análise 

com base nas expectativas e resultados alcançados. Como evidência, pode-se citar a 

consultoria desenvolvida em uma empresa do segmento de alimentação e bebidas, que com a 

integração da área de segurança e saúde no trabalho (SST) a todos os demais setores da 

empresa, conseguiu reduzir acidentes e aumentar a produtividade dos trabalhadores. O ganho 

mais perceptível se refletiu nos custos com a contribuição obrigatória sobre o grau de 

incidência de incapacidade laborativa que, em seis anos, reduziu significativamente o fator 

acidentário de prevenção (FAP), que integra cálculo de contribuição de incidência de 

afastamentos acidentários sobre a folha de pagamento das empresas. Com o apoio do 

SESI/RS, a empresa verificou a necessidade de aumentar a carga horária de treinamentos 

específicos como direção defensiva para a equipe de vendas, testes práticos na seleção de 

profissionais que conduzem motocicleta, inspeções diárias de segurança, entre outras ações. 

Outro exemplo que evidencia o impacto dos produtos e serviços, é a solução 

implementada em uma empresa do segmento automotivo com um programa de reabilitação 

corporativa. O programa tem como objetivo reduzir riscos de afastamento e adoecimento 

tendo como foco o atendimento aos trabalhadores que retornam de afastamentos, com alguma 

restrição médica e/ou sintomáticos. Esse programa, além de prevenir custos com novos 

afastamentos por licença saúde, evitou custos ainda maiores com a provável reversão do 

benefício caso houvesse concretização do afastamento. Através da metodologia 

biopsicossocial garantiu o mapeamento e desenvolvimento das potencialidades e capacidades 

laborais, assegurando a produtividade dos trabalhadores nos respectivos postos de trabalho, 

evitando os custos com treinamento e substituição da mão de obra. 

O alcance dos resultados em termos do que a área de educação do SESI/RS se 

propunha com as escolas de ensino médio é visível de diversas formas, conforme já observado 

no item 3.1.1. 

Ainda, nas escolas de ensino médio, utiliza-se o instrumento “Avalia SESI” (pesquisa 

qualitativa) onde, anualmente, são ouvidas as comunidades docentes e discentes, além dos 

pais dos alunos, a respeito de diversos aspectos que envolvem a escola, como infraestrutura e 

metodologia de ensino e avaliação. Da mesma forma, os resultados são monitorados e 

subsidiam ações corretivas. 
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Destaca-se ainda que, a partir da criação da área de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação, também foi iniciada a estruturação do processo de avaliação e medição de 

resultados específicos para projetos-piloto, cocriados com a indústria. Foi definido que os 

projetos que gerarem impacto relevante irão compor o portfólio das linhas de negócio do 

SESI/RS. Com base nesse novo processo, estão sendo incorporados ao portfólio da área da 

Saúde alguns projetos, tais como o de “Gerenciamento de Estresse”, “Assessoria 

Psicossocial” e “Programa de Promoção da Saúde para empresas de turno”. Estes obtiveram 

validação das indústrias que participaram do piloto, sendo evidenciados a partir de termo de 

cooperação, onde consta o plano proposto, e de depoimentos coletados ao final do projeto, 

tanto de trabalhadores quanto de gestores envolvidos. 

A organização vem trabalhando no sentido de aprimorar as avaliações de impacto por 

meio do desenvolvimento de indicadores específicos para esta modalidade de avaliação. 

Trata-se, todavia, de informações difíceis de obter, visto que normalmente exige um extenso 

ciclo de avaliação a um custo muito alto. 
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 Desempenho financeiro e informações contábeis 6
 

6.1 Desempenho financeiro do exercício 
 

Gráfico 21 – Principais receitas em 2017 

 
Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 
Tabela 16 – Receitas da Entidade no exercício e comparativos 

Principais receitas (em milhares de reais) Realizado 2016 Realizado 2017 Previsto 2018 

Receitas de Contribuições R$ 218.413,24 R$ 222.018,78 R$ 202.007,27 

Receitas Financeiras R$ 14.813,02 R$ 13.224,13 R$ 10.610,00 

Receitas de Serviços R$ 24.338,41 R$ 30.294,91 R$ 36.092,09 

Outras Receitas R$ 20.839,91 R$ 18.144,29 R$ 24.043,62 

Total R$ 278.404,58 R$ 283.682,10 R$ 272.752,98 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

Análises: 

A receita total teve um crescimento de 1,90% em relação ao exercício anterior, mas 

projeta uma queda de 3,85% para 2018. A principal rubrica é a que registra as contribuições 

compulsórias das indústrias que, sozinhas, representaram 78% do total das receitas de 2017. 

Já em 2018, a representatividade desta receita está projetada em 74% por conta da queda 

prevista de 9% na própria arrecadação, e em conjunto com a previsão de crescimento das 

receitas de Serviços de 19%.  

As receitas financeiras tem representatividade de 4,7% em decorrência do 

crescimento das disponibilidades no exercício. O conjunto das demais receitas, apesar de 

representarem apenas 6,4% do total em 2017 e 7,5% em 2016, projeta um crescimento de 

32,5% para 2018, decorrente da previsão do uso do saldo de resultados de exercícios 

anteriores da monta de R$ 16,4 milhões. 
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Gráfico 22 – Principais despesas em 2017 

 
Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

 
Tabela 17– Despesas da Entidade no exercício e comparativos 

Principais despesas (em milhares de reais) Realizado 2016 Realizado 2017 Previsto2018 

Pessoal e Encargos Sociais R$ 115.420,73 R$ 125.094,70 R$ 130.224,59 

Materiais R$ 11.945,69 R$ 13.258,33 R$ 14.422,11 

Serviços de Terceiros R$ 45.204,44 R$ 47.569,63 R$ 52.905,45 

Contribuições e Transferências Regimentais 

e Regulamentares 
R$ 15.346,86 R$ 15.595,28 R$ 14.140,51 

Convênios R$ 14.152,45 R$ 13.399,10 R$ 18.514,98 

Investimentos R$ 22.137,84 R$ 19.645,41 R$ 21.561,23 

Outras despesas R$ 16.651,53 R$ 20.729,56 R$ 20.984,11 

Total das despesas R$ 240.859,54 R$ 255.292,02 R$ 272.752,98 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

Análises: 

 

A despesa total cresceu 6% em relação ao exercício anterior e projeta ainda, um 

crescimento de 6,8% para 2018. A principal rubrica é Pessoal e Encargos Sociais que, 

sozinha, representou 49% do total de gastos no exercício, contra 47,9% em 2016. A previsão 

para 2018 é de 47,7%. 

Os serviços de terceiros representam o segundo maior grupo de gastos com 18,6% do 

total, mantendo a mesma relação do ano anterior (18,7%) e com uma perspectiva de um 

pequeno crescimento para 2018 (19,4%) em relação ao total. Este grupo contempla gastos 

como despesas com serviços de informática, serviços médicos e laboratoriais, vigilância e 

limpeza, entre outros. 

Os investimentos representam em média 7,7% do total de gastos. Em 2017, sofreu 

queda em relação ao exercício anterior de 11% e projeta crescimento de 9,75% para 2018. 

Se comparados os exercícios e a projeção para 2018, as demais rubricas apresentam 

individualmente representatividade inferior a 10% do total de gastos, mantendo suas médias 

históricas dentro do volume de gastos da instituição. 
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6.2 Principais contratos firmados 
 

Quadro 24 – Principais contratos firmados em 2017 

Contratos firmados no exercício a que se refere à prestação de contas 

Contrato 

/ ano 
Objeto Favorecido CNPJ/ CPF 

Modalidade 

Licitação 

Data da 

contratação 
Sit. Nat. 

Elemento de 

despesa 
Valor total 

25692 / 

2017 

Fornecimento Cartão 

Alimentação e Refeição  

Sodexo Pass do Brasil 

Serviços e Comércio 

Ltda. 

69.034.668/0001-56 
Pregão 

Presencial 
06/09/2017 (A) (O) 

Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

R$ 7.192.300,00 

26607 / 

2017 

Locação de Veículos 

Leves 

CS Brasil Transportes 

de Passageiros e 

Serviços Ambientais 

Ltda. 

10.965.693/0001-00 
Pregão 

Presencial 
10/11/2017 (A) (O) 

Serviços de 

Terceiros 
R$ 4.378.462, 76 

25270 / 

2017 

Serviços Manutenção 

Predial Preventiva e 

Corretiva PLEO NSC I, II 

e III 

MTK Construção Civil 

Eirelli ‒ Eireli 
04.286.939/0001-15 

Pregão 

Presencial 
03/04/2017 (E) (O) 

Serviços de 

Terceiros 
R$ 3.153.820,69 

26043 / 

2017 

Serviços de Telefonia Fixa 

para Unidades 
Oi S.A. 76.535.764/0001-43 

Pregão 

Eletrônico 
28/08/2017 (A) (O) 

Ocupações e 

Utilidades 
R$ 2.255.010,88 

25409 / 

2017 

Obras de Reforma do CAT 

Campo Bom 
R2 Engenharia Ltda. 11.043.210/0001-83 Concorrência 09/05/2017 (P) (O) Investimentos R$ 2.220.204,90 

25271 / 

2017 

Serviços Manutenção 

Predial Preventiva e 

Corretiva PLEO NSC IV 

MTK Construção Civil 

Eirelli ‒ Eireli 
04.286.939/0001-15 

Pregão 

Presencial 
03/04/2017 (E) (O) 

Serviços de 

Terceiros 
R$ 1.960.098,76 

26514 / 

2017 

Infraestrutura de Data 

Center com tecnologia de 

combinação de 

componentes virtuais e 

físicos 

Techchannel Soluções 

em Tecnologia 

Informação Ltda. 

09.720.120/0001-38 
Pregão 

Eletrônico 
10/10/2017 (A) (O) Bens Móveis R$ 1.776.601,30 

25898 / 

2017 

Serviços Técnicos de 

Consultoria e Digitalização 

M. I. Montreal 

Informática S.A. 
42.563.692/0001-26 Inexigibilidade 15/08/2017 (A) (O) 

Serviços de 

Terceiros 
R$ 1.615.840,00 
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Contratos firmados no exercício a que se refere à prestação de contas 

Contrato 

/ ano 
Objeto Favorecido CNPJ/ CPF 

Modalidade 

Licitação 

Data da 

contratação 
Sit. Nat. 

Elemento de 

despesa 
Valor total 

25348 / 

2017 

Serviços Manutenção 

Predial Preventiva e 

Corretiva PLEO NSC VII 

e VIII 

T 4 Edificações Ltda. 

ME 
13.835.724/0001-05 

Pregão 

Presencial 
17/04/2017 (A) (O) 

Serviços de 

Terceiros 
R$ 1.575.512,02 

25318 / 

2017 

Licença de Ferramenta 

Tecnológica para Gestão 

Escolar das Unidades do 

SESI 

Totvs S.A. 53.113.791/0001-22 Inexigibilidade 05/04/2017 (A) (O) Investimentos R$ 1.430.667,42 

Total         R$ 27.558.518,73 

Fonte: Gestão de Suprimentos ‒ GESUP 

Legenda: 

Sit.: Ativo-Normal (A); Ativo-Prorrogado (P) ou Encerrado (E). 

Nat.: Ordinária (O) ou Emergencial (E). 

 

 

D
m

p
o

 
c

o
 e

 
o

m
çõ

 C
o

t
 



 

104 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017                                                                                                             SESI/RS 

Quadro 25 – Principais contratos firmados em 2017 com informações de pagamentos 

Fonte: Gestão de Suprimentos ‒ GESUP 
Legenda: 

- Sit.: Ativo-Normal (A); Ativo-Prorrogado (P) ou Encerrado (E). 

- Nat.: Ordinária (O) ou Emergencial (E). 

 

Contratos com informações de pagamentos no exercício a que se refere à prestação de contas 

Contrato 

/ ano 
Objeto Favorecido CNPJ/ CPF 

Modalidade 

Licitação 

Data da 

contratação 
Sit. Nat. 

Elemento de 

despesa 

Valor do 

Pagamento Total 

no Exercício 

25692 / 

2017 

Fornecimento Cartão 

Alimentação e Refeição  

Sodexo Pass do Brasil 

Serviços e Comércio 

Ltda. 

69.034.668/0001-56 
Pregão 

Presencial 
06/09/2017 (A) (O) 

Pessoal e 

Encargos 

Sociais 

R$ 1.926.014,01 

26514 / 

2017 

Infraestrutura de Data Center 

com tecnologia de combinação 

de componentes virtuais e 

físicos 

Techchannel Soluções em 

Tecnologia Informação 

Ltda. 

09.720.120/0001-38 
Pregão 

Eletrônico 
10/10/2017 (A) (O) Bens Móveis R$ 1.538.284,30 

25318 / 

2017 

Licença de Ferramenta 

Tecnológica para Gestão 

Escolar das Unidades do SESI 

Totvs S.A. 53.113.791/0001-22 Inexigibilidade 05/04/2017 (A) (O) Investimentos R$ 369.042,79 

25271 / 

2017 

Serviços Manutenção Predial 

Preventiva e Corretiva PLEO 

NSC IV 

MTK Construção Civil 

Eirelli ‒ Eireli 
04.286.939/0001-15 

Pregão 

Presencial 
03/04/2017 (E) (O) 

Serviços de 

Terceiros 
R$ 188.475,72 

25348 / 

2017 

Serviços Manutenção Predial 

Preventiva e Corretiva PLEO 

NSC VII e VIII  

T 4 Edificações Ltda. ME 13.835.724/0001-05 
Pregão 

Presencial 
17/04/2017 (A) (O) 

Serviços de 

Terceiros 
R$ 88.280,04 

25898 / 

2017 

Serviços Técnicos de 

Consultoria e Digitalização 

M. I. Montreal 

Informática S.A. 
42.563.692/0001-26 Inexigibilidade 15/08/2017 (A) (O) 

Serviços de 

Terceiros 
R$ 79.392,55 

26043 / 

2017 

Serviços de Telefonia Fixa para 

Unidades 
Oi S.A. 76.535.764/0001-43 

Pregão 

Eletrônico 
28/08/2017 (A) (O) 

Ocupações e 

Utilidades 
R$ 42.767,59 

26607 / 

2017 
Locação de Veículos Leves 

CS Brasil Transportes de 

Passageiros e Serviços 

Ambientais Ltda. 

10.965.693/0001-00 
Pregão 

Presencial 
10/11/2017 (A) (O) 

Serviços de 

Terceiros 
R$ 0,00 

25409 / 

2017 

Obras de Reforma do CAT 

Campo Bom 
R2 Engenharia Ltda. 11.043.210/0001-83 Concorrência 09/05/2017 (P) (O) Investimentos R$ 0,00 

25270 / 

2017 

Serviços Manutenção Predial 

Preventiva e Corretiva PLEO 

NSC I, II e III 

MTK Construção Civil 

Eirelli - Eireli 
04.286.939/0001-15 

Pregão 

Presencial 
03/04/2017 (E) (O) 

Serviços de 

Terceiros 
R$ 0,00 

Total         R$ 4.232.257,00 
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6.3 Transferências, convênios e congêneres 
 

6.3.1 Transferências para federações e confederações 

 

Quadro 26 – Transferências para federações e confederações 

Fonte: Gestão de Controladoria - GECON 

Legenda: 

- Sit.: Ativo-Normal (A); Ativo-Prorrogado (P) ou Encerrado (E). 

- Nat.: Ordinária (O) ou Emergencial (E). 

 

6.3.2 Outros Convênios 

 

Quadro 27 – Outros Convênios 

Fonte: Gestão de Controladoria ‒ GECON 

Transferência Instrumento Objeto Convenente CNPJ / CPF 
Valor da 

Contrapartida 

Data da 

firmatura 
Sit. Nat. Valor total 

Transferência 1 Regulamento 
Manutenção da 

Administração Superior 

Federação das Indústrias do 

Rio Grande do Sul ‒ FIERGS 
92.953.983/0001-07 R$ 0,00 02/12/1965 (A) (O) R$ 15.595.284,18 

Convênio 1 
Convênio 

13486-10 

Compartilhamento de 

Serviços 

Federação das Indústrias do 

Rio Grande do Sul ‒ FIERGS 
92.953.983/0001-07 R$ 35.223.307,65 31/12/2010 (P) (O) R$ 13.399.101,56 

Transferência 2 Termo 27691-0 

Termo de Apoio 

Institucional para 

espetáculo “Sons do Brasil” 

Federação das Indústrias do 

Rio Grande do Sul ‒ FIERGS 
92.953.983/0001-07 R$ 30.713,60 08/09/2017 (E) (O) R$ 30.000,00 

Total     R$ 35.254.021,25    R$ 29.024.385,74 

Convênio Objeto Convenente CNPJ / CPF 
Valor da 

Contrapartida 

Data da 

firmatura 
Sit. Nat. Valor total 

Não há ocorrência de outros convênios no exercício 

Total    R$ 0,00    R$ 0,00 
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6.4 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da 

exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração 

de ativos e passivos 
 

Depreciação, Amortização, 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 31/12/2017 é o seguinte: 

 

Tabela 18 – Aplicação dos Dispositivos da NBC T 16.9 e NBC T 16.10 

Descrição dos Ativos Valor Bruto Contábil 

Depreciação / 

Amortização 

Acumulada 

Valor Líquido 

Contábil 

Prédios R$ 282.221.995,74 R$ 41.491.335,18 R$ 240.730.660,56 

Instalações R$ 3.032.497,06 R$ 1.114.033,02 R$ 1.918.464,04 

Benfeitorias em imóveis de terceiros R$ 3.828.188,36 R$ 868.616,70 R$ 2.959.571,66 

Mobiliário em geral R$ 7.899.837,51 R$ 5.177.893,80 R$ 2.721.943,71 

Instrumentos musicais R$ 877.270,47 R$ 675.165,22 R$ 202.105,25 

Veículos R$ 5.311.216,90 R$ 3.748.547,35 R$ 1.562.669,55 

Máquinas e equipamentos R$ 7.876.177,02 R$ 4.157.052,14 R$ 3.719.124,88 

Equipamentos médicos cirúrgicos 

odontológicos e laboratoriais 
R$ 5.873.261,73 R$ 3.596.820,35 R$ 2.276.441,38 

Equipamentos de informática R$ 15.896.981,79 R$ 10.110.939,03 R$ 5.786.042,76 

Equipamento esportivo, artístico e 

recreação 
R$ 2.829.392,08 R$ 1.550.242,12 R$ 1.279.149,96 

Equipamentos de comunicação R$ 322.003,51 R$ 289.410,51 R$ 32.593,00 

Total R$ 335.968.822,17 R$ 72.780.055,42 R$ 263.188.766,75 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

b) O valor da depreciação e amortização apurado mensalmente é reconhecido em contas 

de resultado. No exercício de 2017 os valores desta natureza foram os seguintes: 

 
Tabela 19 – Depreciação e Amortização Acumulada no Exercício 

Descrição dos Ativos Depreciação / Amortização 

Prédios R$ 5.405.673,42 

Instalações R$ 243.886,81 

Benfeitorias em imóveis de terceiros R$ 375.722,16 

Mobiliário em geral R$ 637.251,18 

Instrumentos musicais R$ 45.540,98 

Veículos R$ 691.089,39 

Máquinas e equipamentos R$ 639.136,04 

Equipamentos médicos cirúrgicos odontológicos e laboratoriais R$ 507.768,66 

Equipamentos de informática R$ 1.866.725,39 
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Descrição dos Ativos Depreciação / Amortização 

Equipamento esportivo, artístico e recreação R$ 265.587,39 

Equipamentos de comunicação R$ 13.959,45 

Total R$ 10.692.340,87 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

c) Os bens das entidades são depreciados pelo método linear às taxas estabelecidas em 

função do tempo de vida útil do bem, fixadas por espécie de bem, como segue: 

 
Tabela 20 – 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 destas taxas obedece a Resoluções dos Conselhos da CNI, do SESI, do 

SENAI e do IEL, que determina a aplicação destas à 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 a divulgação destas informações, a entidade faz constar em suas notas 

explicativas todos os elementos aludidos no item 16 da NBC T 16.9, quando 

houverem. 

 

Mensuração de Ativos e Passivos 

 

Quanto à 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. 

 

• 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 
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juntamente com demais participações são avaliadas de acordo com o custo de aquisição e 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. 

 

Mensuração após o reconhecimento inicial 

A entidade adota o método do custo menos qualquer depreciação e redução ao valor 

recuperável acumulado, quando for o caso, para o reconhecimento dos seus ativos após o 

reconhecimento inicial. 

 

Reavaliação e redução ao valor recuperável 

Quanto ao que consta nos itens 36 a 40 da NBC T 16.10, que dispõe sobre a 

reavaliação e redução ao valor recuperável, entende-se que a sistemática utilizada pela 

entidade 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 um provável valor justo ou de mercado. 

Como os procedimentos adotados não decorreram de nenhuma mudança brusca de 

critérios em relação ao que já vinha sendo adotado pela entidade, não é identificado qualquer 

impacto relevante sobre o resultado apurado no exercício. 

 

Procedimentos de adoção inicial 
A entidade, por adotar as normas aplicadas ao setor público reconhece inicialmente os 

estoques, imobilizados e intangíveis pelo custo ou valor justo. 
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6.5 Sistemática de apuração de custos no âmbito da 

unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos 

SESI/RS 
 

Em 2008 foram incorporados ao Regulamento do SESI dispositivos estabelecendo a 

ampliação gradual de recursos provenientes da receita compulsória para a educação e para 

gratuidade que, até atingir em seis anos, a meta de 33,33% da Receita Líquida de 

Contribuição Compulsória em Educação Básica e Continuada, dos quais a metade destinados 

para vagas gratuitas. 

Em 2017, este Regional aplicou 44,34% dos recursos dessa receita líquida de 

contribuição compulsória, em Educação e 30,88% em vagas para a gratuidade regulamentar, 

resultando na realização de 50.704 matrículas gratuitas. 

Nas tabelas a seguir, serão apresentados os resultados alcançados por este regional, no 

exercício de 2017, em relação ao cumprimento da meta de gratuidade regulamentar. 

Cabe destacar que, para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio matrícula, 

ou seja, são utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, conforme 

estabelecido no Regulamento do SESI, Art.6, §4º, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 

de novembro de 2008. 

 
Tabela 21 ‒ Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade 

RECEITAS Realizado 2017 

Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC) R$ 222.018.781,00 

Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)
4
 R$ 184.830.635,18 

  

Compromisso de Aplicação de Recursos em Educação
5
 R$ 61.604.050,71 

Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade
6
 R$ 30.811.266,88 

  

DESPESAS 
 

em Educação R$ 81.959.413,05 

em Gratuidade R$ 57.080.832,56 
  

Resultado do cumprimento da aplicação de recursos em educação
7
 R$ 20.355.362,35 

Percentual da receita líquida de contribuição destinado à educação 44,34% 

  

Resultado do cumprimento da aplicação de recursos em gratuidade
8
 R$ 26.269.565,67 

Percentual da receita líquida de contribuição destinado à gratuidade 30,88% 

Fonte: Simulador da Gratuidade/2017 ‒ SESI/RS 

                                                 
4 Receita Líquida de Contribuição Compulsória: Corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória 

Geral, em conformidade com o Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 

2008. 
5 Compromisso de Aplicação de Recursos em Educação: Corresponde a 33,33% da Receita Líquida de Contribuição 

Compulsória (RLCC). 
6 Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade: Corresponde a 16,67% da Receita Líquida de Contribuição 

Compulsória (RLCC). 
7 Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Educação: Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), 

da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação ao 

compromisso de 33,33%. 
8 Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade: Corresponde ao resultado (positivo ou 

negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação ao 

compromisso de 16,67%. 
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Tabela 22 ‒ Matrículas em Educação Básica Realizadas em Gratuidade Regulamentar 

Programa/Modalidade Total de matrículas em gratuidade Regulamentar 

Ensino Médio Regular 385 

Ensino Médio Regular 385 

Educação de Jovens e Adultos ‒ EJA 8.039 

EJA ‒ 6º a 9º Ano 1.498 

EJA ‒ Ensino Médio 6.541 

Total 8.424 

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho ‒ SMD/2017 

 

A educação básica, com vagas gratuitas ofertadas pelo SESI/RS compreende ações de 

ensino médio regular e de educação de jovens e adultos ‒ EJA. Tem por finalidade 

desenvolver o aluno, assegurando a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania, e fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Ambos os programas obtiveram incremento no volume de matrículas devido à ampliação do 

número de escolas para a oferta do ensino médio e de polos para oferta de EJA, alinhados aos 

objetivos estratégicos, como referido no item 3.1.1. 

Do total de matrículas realizadas nestas modalidades, 95% foram destinadas para a 

gratuidade regulamentar. 

 

Tabela 23 – Matrículas em Educação Continuada Realizadas em Gratuidade Regulamentar 

Programa/Modalidade 
Total de matrícula em gratuidade 

Regulamentar 

Educação Continuada 
 

Educação Continuada em Educação 34.229 

Educação Continuada em Saúde e Segurança 108 

Educação Continuada em Articulação e Influência em Segurança e 

Saúde 
326 

Educação Continuada em Cultura 1.902 

Esporte – Atleta do Futuro 5.715 

Total 42.280 

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho ‒ SMD/2017 

 

A educação continuada ofertada pelo SESI/RS é um processo de desenvolvimento 

permanente da formação do cidadão e compreende as ações educativas não incluídas no 

escopo da educação básica. Permeiam, suplementam e atualizam conhecimentos nelas 

adquiridos e/ou produzem e sistematizam novos conhecimentos. O programa objetiva ainda, 

auxiliar o trabalhador da indústria e seus dependentes a resolver problemas básicos de 

existência (educação, saúde, cultura e esporte), tal como disposto no regulamento do SESI. 

Foram realizadas 42.280 matrículas em gratuidade regulamentar, representando 61% 

da matrícula total em educação continuada. 
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Tabela 24 – Gasto médio da matrícula em Educação Básica Realizado 

Programa / Modalidade Gasto médio da matrícula  

Ensino Médio Regular 
 

Ensino Médio Regular R$ 43.888,60 

Educação de Jovens e Adultos  

EJA – 6º a 9º Ano R$ 303,57 

EJA – Ensino Médio R$ 1.662,87 

Fonte: Simulador da Gratuidade fechamento/2017 SESI/RS 

 

O ensino médio regular e a educação de jovens e adultos ‒EJA possuem 

metodologias distintas de aprendizagem, que justificam as disparidades de gastos entre as 

modalidades. No ensino médio regular as aulas são 100% presenciais e em turno integral, 

além de utilizar-se de tecnologias inovadoras como, por exemplo, a robótica. Já na EJA 80% 

das aulas são desenvolvidas na modalidade EAD e apenas 20% são presenciais o que permite 

a absorção de um maior volume de alunos e otimização da capacidade instalada. 

 

Tabela 25 – Gasto Médio da Matrícula em Educação Continuada Realizado 

Programa / Modalidade Gasto médio da matrícula 

Educação Continuada 
 

Educação Continuada em Educação R$ 563,90 

Educação Continuada em Saúde e Segurança R$ 567,52 

Educação Continuada em Articulação e Influência em Segurança e Saúde R$ 0,00 

Educação Continuada em Cultura R$ 2.424,19 

Esporte ‒ Atleta do Futuro R$ 853,60 

Fonte: Simulador da Gratuidade fechamento/2017 SESI/RS 

 

Por se tratar de um processo de desenvolvimento permanente da formação do cidadão, 

utiliza-se de meios variados, podendo ser de natureza teórica ou prática, presencial ou à 

distância, mediados ou não por professor tutor, com objetivo de aprendizagem e de 

desenvolvimento de competências. Para tal, faz-se necessária uma estrutura de apoio 

permanente (técnica e operacional) composta de despesas diretas (relacionadas ao negócio) e 

indiretas (relacionadas à gestão, desenvolvimento institucional, suporte ao negócio e apoio) 

garantindo a qualidade do ensino. 

As ações de educação continuada não possuem restrição de carga-horária e 

contemplam as temáticas de educação, saúde e segurança, articulação e influência em 

segurança e saúde, promoção da saúde, cultura e esporte. 

 

Tabela 26 – Despesa Total em Educação Básica Realizada em Gratuidade Regulamentar 

Programa / Modalidade 
Despesa total em gratuidade 

Regulamentar 

Ensino Médio Regular R$ 16.897.110,19 

Ensino Médio Regular R$ 16.897.110,19 

Educação de Jovens e Adultos R$ 11.331.560,80 

EJA ‒ 6º a 9º Ano R$ 454.740,46 

EJA ‒ Ensino Médio R$ 10.876.820,34 

Total R$ 28.228.670,99 

Fonte: Simulador da Gratuidade fechamento/2017 SESI/RS 
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A despesa total de R$ 28.228.670,99 compreende despesas correntes e de capital na 

educação básica. Deste montante, 60% da gratuidade regulamentar foi destinado ao ensino 

médio regular. 

 

Tabela 27 – Despesa Total em Educação Continuada Realizada em Gratuidade Regulamentar 

Programa / Modalidade 
Despesa total em gratuidade 

Regulamentar 

Educação Continuada 
 

Educação Continuada em Educação R$ 19.301.754,63 

Educação Continuada em Saúde e Segurança R$ 61.292,04 

Educação Continuada em Articulação e Influência em Seg. e Saúde R$ 0,00 

Educação Continuada em Cultura R$ 4.610.811,18 

Esporte ‒ Atleta do Futuro R$ 4.878.303,71 

Total R$ 28.852.161,56 

Fonte: Simulador da Gratuidade fechamento/2017 SESI/RS 

 

A despesa total de R$ 28.852.161,56 compreende despesas correntes e de capital na 

modalidade de educação continuada. Deste montante, 67% da gratuidade regulamentar foi 

destinado a educação continuada em educação, representando 81% de matrículas em relação 

ao total da educação continuada. 

 

D
m

p
o

 
c

o
 

 
o

m
çõ

 c
o

t
 



 

113 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017                                                                                                             SESI/RS 

6.6 Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e 

notas explicativas 
 
Quadro 28 – Demonstração contábil / notas explicativas 

Demonstração contábil / notas explicativas Endereço para acesso 

Balanço Patrimonial 

http://www.sesirs.org.br/pt-br/transparencia/sesi 

Balanço Orçamentário 

Balanço Financeiro 

Demonstração das Variações Patrimoniais 

Demonstração dos Fluxos de Caixa 

Notas Explicativas 

Os demonstrativos contábeis do exercício de 2017 serão publicados oportunamente no endereço acima informado, após 

exame e opinião da auditoria independente, bem como, apreciação pelos Conselhos Regional e Nacional. 

 

 

6.7 Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de 

acordo com legislação específica 
 

 
Quadro 29 – Demonstração contábil / notas explicativas legislação específica 

Demonstração contábil / notas explicativas Endereço para acesso 

Não aplicável à unidade jurisdicionada. 
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 Áreas especiais da gestão 7
 

O presente capítulo contempla informações acerca da gestão de pessoal, infraestrutura 

patrimonial, tecnologia da informação e sustentabilidade ambiental. 

 

 

7.1 Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados 
 

Este item tem por finalidade informar sobre a estrutura de pessoal do SESI/RS, sob os 

aspectos da quantidade e qualificação, com o propósito de avaliar a suficiência para o 

cumprimento da missão institucional. 

 

a) Demonstração da força de trabalho; 

A força de trabalho do SESI/RS nos exercícios de 2016 e 2017 está demonstrada 

conforme quadro a seguir: 

 
Tabela 28 – Força de Trabalho do SESI/RS em 31/12/2017 e comparada 31/12/2016 

Efetivos / Celetistas Lotação 
Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício 

2017 1.555 348 397 

2016 1.604 300 393 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

b) Distribuição da força de trabalho entre efetivos e temporários; 

Em relação à distribuição da força de trabalho, o SESI/RS não adota a forma de 

contratação temporária, sendo seu quadro composto de contratos efetivos. 

 

c) Conclusões de estudos para avaliar a distribuição da força de trabalho; 

No exercício de 2017, o SESI/RS não realizou estudos específicos para verificar a 

distribuição do quadro de pessoal, visto que esse dimensionamento foi realizado quando do 

reposicionamento estratégico, em 2015, não havendo desde então mudança significativa no 

quadro de necessidades de pessoas. 
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d) Qualificação da força de trabalho; 

A qualificação da força de trabalho, quanto ao grau de escolaridade, está demostrada 

no quadro a seguir, considerando os empregados ativos em 31 de dezembro de 2017 e do 

exercício anterior. 

 

Tabela 29 – Quantidade de Empregados do SESI/RS por grau de Escolaridade 

Efetivos/Celetistas 
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 52 79 561 695 141 25 2 

2016 59 89 559 715 160 22 0 

Legenda – Nível de Escolaridade 

1 – Ensino Fundamental incompleto; 2 – Ensino Fundamental completo; 3 – Ensino Médio ou Técnico; 4 – 

Ensino Superior; 5 – Aperfeiçoamento/Especialização/Pós-Graduação; 6 – Mestrado; 7 – Doutorado. 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

e) Descrição das iniciativas para capacitação e treinamento; 

O processo para regulamentação da aprendizagem, desenvolvimento e disseminação 

do conhecimento aos empregados do SESI/RS está baseado em uma política de educação 

corporativa, a qual orienta e descreve sobre as principais frentes de atuação e de ações 

voltadas para a qualificação do quadro funcional. 

As ações realizadas estão diretamente ligadas às estratégias e necessidades da 

Organização, que desde 2016 direciona seu movimento para a transformação e fortalecimento 

das áreas finalísticas de Educação e Saúde. 

Estando aderente a esses direcionamentos, sucederam-se iniciativas de capacitações e 

treinamentos, visando o aprimoramento das equipes das áreas supracitadas, a fim de qualificar 

os serviços prestados à indústria e seus trabalhadores. 

Em 2016, iniciou-se o movimento de fortalecimento dessas áreas do SESI, totalizando 

51.837 horas de capacitações, a 1.758 empregados que participaram dos 382 eventos 

disponibilizados. Dando continuidade à estratégia estabelecida, em 2017, a entidade encerrou 

o ano com um total de 365 capacitações para 1.362 empregados, resultando em 62.040 horas 

de capacitação acumuladas no exercício. 

Na área da educação, em 2016, os eventos foram voltados à equipe pedagógica das 

escolas, com curso de liderança, do British Council, metodologia Escola SESI e práticas 

pedagógicas. 

Em 2017, avançou-se no plano de desenvolvimento pedagógico - inicial e continuado - 

para toda a equipe (secretaria escolar, bibliotecários, orientadores pedagógicos, professores e 

diretores) das escolas. Novas perspectivas para robótica educacional também fizeram parte 

das ações de desenvolvimento educacional. 

A Entidade investiu ainda em capacitações para a implantação do novo Sistema de 

Gestão Escolar (SGE), o qual proporcionará a unificação, padronização e alinhamento de 

indicadores e informações de processos escolares, dando uma visão ampla de gestão 

educacional. 

Em 2016, na área da Saúde, as capacitações que ocorreram junto à força de trabalho, 

contaram com eventos voltados à alimentação saudável, atividade física na promoção de 

Saúde e capacitações em fatores psicossociais. 

 
p

c
 d

 G
t

o
 



 

116 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017                                                                                                             SESI/RS 

Intensificando as ações de qualificação e aprimoramento dos profissionais da área da 

saúde, com vistas à estratégia da entidade, em 2017, foram realizados eventos de capacitação, 

tais como: Healthy Business Practice Framework at Industry, Atuação Sistêmica e Consultiva 

em Saúde do SESI, Capacitação TWH – Total Worker Health (gestão da área da saúde) 

HARVARD/NIOSH e capacitação na área da fonoaudiologia. 

Também houve investimentos em desenvolvimento de competências necessárias para 

implantar o Centro de Inovação em Fatores Psicossociais, onde empregados participaram de 

curso com metodologia em reabilitação para atendimento ao cliente de base nacional, bem 

como, capacitação na metodologia gestão do absenteísmo e supervisão técnico-institucional 

em riscos psicossociais relacionados ao trabalho. 

 

f) Custos com recursos humanos; 

Os custos associados com manutenção de recursos humanos, no exercício de referência do 

relatório de gestão e a base comparativa, seguem demonstrados: 

 

Tabela 30 – Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e ano anterior 

Tipologias 

/ 

Exercícios 

Vencimentos e 

Vantagens Fixas 

Despesas Variáveis 

Total do 

Exercício Adicionais Indenizações 
Benefícios 

Assistenciais  

Demais 

Despesas 

Variáveis 

Efetivos/Celetistas 

2017 R$ 74.857.737,57 R$ 444.530,19 R$ 2.519.110,77 R$ 16.331.526,33 R$ 564.799,87 R$ 94.717.704,73 

2016 R$ 69.526.267,91 R$ 524.937,10 R$ 1.779.130,94 R$ 15.613.064,21 R$ 371.866,74 R$ 87.815.266,90 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

g) 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. São destacados na sequência, 

os principais riscos e o tratamento dispensado, a fim de mitigar os impactos dos mesmos. 

 

Risco: Selecionar candidatos sem as competências desejáveis para o perfil das vagas. 

Providências adotadas pelo SESI/RS para mitigar o risco: 

 Promoção de melhorias na política e no processo de contratação; 

 Utilização de outros meios de captação, como por exemplo, LinkedIn, instituições de 

ensino e conselhos de classes profissionais, com o intuito de recrutar candidatos 

aderentes ao perfil necessário e desejado para os cargos vagos; 

 Inclusão de novas etapas no processo seletivo e avaliação de novas técnicas para 

seleção de pessoal; 

 Divulgação de informações detalhadas aos candidatos sobre a metodologia de atuação 

da Entidade. 

 

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: 
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 Realização de auditorias trabalhistas; 

 Implementação de rotinas automatizadas no processo; 

 Implementação de Checklist de verificação de consistência de dados; 

 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 do processo de contratação; 

 Campanhas internas de responsabilidade social e qualidade de vida no trabalho, como 

ações de promoção da saúde e bem-estar dos empregados; 

 Promoção de condições de trabalho adequadas e da saúde dos trabalhadores;  

 Concessão de benefícios; 

 Estímulo à educação inicial e continuada; 

 Investimento em ações de desenvolvimento de competências através de capacitações 

presenciais e a distância; 

 Desenvolvimento e aperfeiçoamento das lideranças, na gestão eficaz de pessoas e 

práticas de feedback; 

 Estímulo à cultura de inovação, através de projeto específico com campanhas, grupos 

de estudo e ações de desenvolvimento de multiplicadores buscando ampliar 

conhecimentos, mudando o mindset e promovendo maior eficiência; 

 Processo de comunicação interna mais atuante e próximo das necessidades da empresa 

e de seus empregados, por meio de novos canais como: blogs, comunidades no 

Conecta, TV Corporativa, ações de endomarketing, visando uma atuação transparente 

e ágil. 

 

h) Indicadores gerenciais sobre gestão de pessoas; 

Em relação aos indicadores gerenciais relacionados à gestão de pessoas, os quais 

mensuram o seu desempenho, o SESI/RS, em 2017, 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 a preencher vagas existentes ao longo do 

ano. 

A meta prevista para este indicador, em 2017, foi de 50 dias para a realização dos 

processos seletivos. Como resultado obteve-se, no ano, uma média de 35 dias, tendo-se 

superado a meta prevista. Salienta-se que a cada ano, têm-se apresentado melhorias de 

resultado para este indicador, comparado a 2016 que apresentava uma média de 48 dias. 

Os resultados decorrentes do aperfeiçoamento contínuo do processo de captação e 

seleção de pessoas têm trazido não só melhorias quantitativas, como também qualitativas, 

contribuindo para a captação de pessoas cada vez mais qualificadas e aderentes aos perfis 

desejados. 
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O indicador “Tempo Médio de Capacitação por Colaborador” verifica a carga 

horária média de horas investidas no desenvolvimento de cada empregado. 

A meta prevista para 2017 foi de 22 horas/homem investidas em capacitação, baseada 

em práticas de mercado
9
. O resultado global atingido pelo SESI foi de 31,85 hora/homem. Em 

relação ao exercício de 2016, houve um aumento na carga horária média de capacitação, pois 

naquele ano, o índice era de 29,49 hora/homem. Em consonância com a estratégia, a área de 

Educação foi a maior demandante de eventos, seguida pela área da Saúde. Contribuindo com 

o indicador, alia-se a ampliação do número de cursos disponíveis no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem ‒AVA, que incrementou a carga horária média e a quantidade de pessoas 

capacitadas, otimizando recursos e abrangendo uma escala maior de empregados. 

Quanto ao indicador “Turnover”, o mesmo reflete o índice médio de rotatividade de 

empregados. 

Em 2017 a meta para este indicador era de 16,00%. O índice de rotatividade foi de 

14,58%, resultado impactado pela retração do mercado, com redução da oferta de empregos e 

consequente tendência à retenção de empregados nas empresas. Esse menor índice de 

rotatividade implica em maior retenção de conhecimento, redução de custos, gerando 

benefícios à entidade. 

Em uma avaliação mais abrangente, do total de 346 admissões, 63,01% foram por 

motivo de substituição e 36,99% por aumento de quadro, sendo este predominantemente na 

área da Educação. 

 

i) Política de contratação de estagiários; 

O SESI/RS contou com estagiários nos exercícios de 2017, como já havia procedido 

em 2016, sendo estes números demonstrados no quadro a seguir: 

 

Tabela 31 – Estagiários do SESI/RS em 31/12/2017 e comparada com 31/12/2016 

Estagiários Lotação Efetiva Ingressos no Exercício Egressos no Exercício 

2017 31 31 26 

2016 26 27 67 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

No tocante à contratação de estagiários, o SESI/RS possui contrato com o agente 

integrador Núcleo Regional do Instituto Euvaldo Lodi no Estado do Rio Grande do Sul 

(IEL/RS), tendo como objeto de contratação, a prestação de serviços de mediação entre a 

entidade e as instituições de ensino. 

O agente integrador é informado pelo SESI/RS da necessidade de contratação de 

estagiário. Este, por sua vez, realiza a identificação de perfil, análise de aderência para a vaga, 

e encaminha os candidatos pré-selecionados para entrevista com gestor solicitante. Após a 

seleção, o agente integrador realiza a devolutiva aos candidatos, e analisa e valida a 

documentação necessária para a celebração do Termo de Contrato de Estágio, previsto na Lei 

nº 11.788, de 25 de Setembro de 2008. 

 

 

                                                 
9
 Fonte: ABTD ‒ Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, 2016. 
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7.2 Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 
 

Encontra-se vigente a resolução 0827/2012, aprovada pelo Conselho Regional do 

SESI/RS, em 15/05/2012, a qual institui o Plano de Gestão da Remuneração e Carreiras do 

Sistema FIERGS/CIERGS, com abrangência para os empregados do SESI/RS. O Plano é o 

conjunto de políticas, normas e procedimentos que estabelecem as estruturas de cargos, 

desenho de carreiras, formas de remuneração e metodologias de gestão da performance 

organizacional, gerencial e funcional, aplicáveis aos empregados do SESI. 

Os cargos gerenciais são exercidos por empregados enquadrados no Plano de Gestão 

da Remuneração e Carreiras vigente e recebem o valor atribuído ao respectivo cargo básico. 

Sua remuneração é complementada pelo salário do Cargo de Confiança. 

O Adicional por Tempo de Serviço corresponde a 2,00% sobre o salário do cargo 

básico, pago mensalmente, para cada 5 anos de efetivo serviço prestado, conforme previsto 

em Convenção Coletiva de Trabalho. 

No tocante à remuneração dos membros do Conselho Regional, mesmo havendo 

previsão no Regulamento em seu Art. 39, letra “n”, da prerrogativa do Conselho Regional 

fixar cédula de presença de seus membros, esta não é adotada pelo SESI/RS. 

 

Quadro 30 – Remuneração dos administradores no exercício de referência 

Remuneração dos administradores 

Cargo Nome 
Remuneração 

anual 

Administradores da Entidade: 

Diretor Regional Heitor José Müller R$ 0,00 

Diretor Regional Gilberto Porcello Petry R$ 0,00 

Membros do Conselho Regional: 

Presidente do Conselho Regional FIERGS Heitor José Müller R$ 0,00 

Presidente do Conselho Regional FIERGS Gilberto Porcello Petry R$ 0,00 

Membro Titular 1 Atividade Industrial Antônio Roso R$ 0,00 

Membro Titular 2 Atividade Industrial Flávio Haas R$ 0,00 

Membro Titular 3 Atividade Industrial Humberto César Busnello R$ 0,00 

Membro Titular 4 Atividade Industrial Raul Heller R$ 0,00 

Membro Titular 1 Governo do Estado Ivânio Bernardon R$ 0,00 

Membro Titular 1 Trabalhadores da Indústria Nelson Menegotto R$ 0,00 

Membro Titular 1 Ministério do Trabalho Willis Urbano Taranger R$ 0,00 

Membro Titular 2 Ministério do Trabalho Getúlio de Figueiredo Silva Júnior R$ 0,00 

Membro Suplente 1 Atividade Industrial Marcos Odorico Oderich R$ 0,00 

Membro Suplente 2 Atividade Industrial Maristela Cusin Longhi R$ 0,00 

Membro Suplente 3 Atividade Industrial Murilo Lima Trindade R$ 0,00 

Membro Suplente 4 Atividade Industrial Vittorio Antônio da Silva Ardizzone R$ 0,00 

Membro Suplente 1 Governo do Estado Frederico Martin Gunnar Dürr R$ 0,00 

Membro Suplente 1 Trabalhadores da Indústria Rogério Borges Siqueira R$ 0,00 

Membro Suplente 1 Ministério do Trabalho Pablo Antônio Fernando Tatim dos Santos R$ 0,00 

Membro Suplente 2 Ministério do Trabalho Willis Urbano Taranger R$ 0,00 

Diretores: 

Diretor Superintendente Juliano André Colombo R$ 530.213,24 

Diretor Superintendente – Substituta Elaine Kerber R$ 9.734,11 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 
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Tabela 32 – Remuneração dos administradores consolidado no exercício de referência 

Remuneração dos administradores – quadro consolidado 

Rubricas Valores 

Função de Confiança R$ 430.025,35 

Salário R$ 102.303,17 

Adicional por Tempo de Serviço R$ 7.618,83 

Total R$ 539.947,35 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

Quadro 31 – Remuneração dos administradores outros em 31/12/2017 

Remuneração dos administradores – outros pagamentos 

Rubricas Valores 

Não há ocorrência de outros pagamentos no exercício. 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 
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7.3 Gestão de patrimônio imobiliário 
 
Quadro 32 – Relação de imóveis da entidade 

Localização do Imóvel Utilidade 
Exercício 2017 

Valor (R$) 

Exercício 2016 

Valor (R$) 

CAT 01 - Porto Alegre - Av. Mauá, n° 1095 - 

Loja n° 1 - Ed. Formac - Bairro: Centro - 

Porto Alegre 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 230.743,59 R$ 236.980,59 

CAT 01 - Porto Alegre - Trav. Francisco 

Leonardo Truda, n° 40 - 19° Andar - Bairro: 

Centro - Porto Alegre 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 318.882,22 R$ 327.665,26 

CAT 01 - Porto Alegre - Trav. Francisco 

Leonardo Truda, n° 40 - 3° Andar - Bairro: 

Centro - Porto Alegre 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 3.196.225,26 R$ 3.263.494,94 

CAT 01 - Porto Alegre - Trav. Francisco 

Leonardo Truda, n° 40 - 4° Andar - Conjunto 

41 - Bairro: Centro - Porto Alegre 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 87.715,66 R$ 89.994,20 

CAT 01 - Porto Alegre - Trav. Francisco 

Leonardo Truda, n° 40 - 4° Andar - Conjunto 

42 - Bairro: Centro - Porto Alegre 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 45.360,00 R$ 46.620,00 

CAT 01 - Porto Alegre - Trav. Francisco 

Leonardo Truda, n° 40 - 4° Andar - Conjunto 

43 - Bairro: Centro - Porto Alegre 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 45.360,00 R$ 46.620,00 

CAT 01 - Porto Alegre - Trav. Francisco 

Leonardo Truda, n° 40 - 4° Andar - Conjunto 

45 - Bairro: Centro - Porto Alegre 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 45.360,00 R$ 46.620,00 

CAT 01 - Porto Alegre - Trav. Francisco 

Leonardo Truda, n° 40 - 4° Andar - Conjunto 

46 - Bairro: Centro - Porto Alegre 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 45.360,00 R$ 46.620,00 

CAT 01 - Porto Alegre - Trav. Francisco 

Leonardo Truda, n° 40 - 4° Andar - Conjunto 

47 - Bairro: Centro - Porto Alegre 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 198.336,14 R$ 203.274,98 

CAT 01 - Porto Alegre - Trav. Francisco 

Leonardo Truda, n° 40 - 6° Andar - Bairro: 

Centro - Porto Alegre 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 255.885,70 R$ 266.498,98 

CAT 01 - Porto Alegre - Trav. Francisco 

Leonardo Truda, n° 40 - 7° Andar - Bairro: 

Centro - Porto Alegre  

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 589.606,70 R$ 605.487,14 

CAT 01 - Porto Alegre - Trav. Francisco 

Leonardo Truda, n° 40 - 8° Andar - Bairro: 

Centro - Porto Alegre 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 963.236,58 R$ 988.022,77 

CAT 02 - Rio Grande - Av. Senador Salgado 

Filho, n° 125 - Bairro: Centro - Rio Grande 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 2.451.222,44 R$ 2.507.372,48 

CAT 02 - Rio Grande - Rua Marechal 

Floriano, n° 193 - Bairro: Centro - Rio 

Grande 

Outros - 

Temporariamente 

Desocupado 

R$ 355.725,98 R$ 364.286,30 

CAT 03 - Pelotas - Av. Bento Gonçalves, n° 

4823 - Bairro: Fragata - Pelotas 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 9.701.009,93 R$ 9.929.227,49 

CAT 04 - São Leopoldo - Rua Alberto 

Scherer, n° 743 - Bairro: Rio Branco - São 

Leopoldo 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 7.943.782,14 R$ 8.144.128,66 

CAT 05 - Novo Hamburgo - Rua Guia Lopes, 

n° 3146 - Bairro: Rondônia - Novo 

Hamburgo 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 6.909.204,90 R$ 7.055.947,98 

CAT 06 - Lajeado - Rua Amazonas, n° 1815 - 

Bairro: Universitário - Lajeado  

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 1.717.722,64 R$ 1.755.091,72 
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Localização do Imóvel Utilidade 
Exercício 2017 

Valor (R$) 

Exercício 2016 

Valor (R$) 

CAT 07 - Santa Cruz Sul - Rua Carlos Trein 

Filho, n° 316  - Bairro: Centro - Santa Cruz 

do Sul  

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 3.563.263,81 R$ 3.641.077,49 

CAT 08 - Caxias do Sul - Rua Pinheiro 

Machado, n° 3251 - Bairro: São Pelegrino - 

Caxias do Sul 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 4.655.354,15 R$ 4.758.420,62 

CAT 09 - Passo Fundo - Rua Cel. Camisão, 

n° 283 - Bairro: Vila Popular - Passo Fundo 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 5.907.053,39 R$ 6.026.579,03 

CAT 11 - Santa Rosa - Rua Cristovão 

Leopoldo Meinertz, n° 334 - Bairro: Vila 

Sulina - Santa Rosa  

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 9.139.334,27 R$ 9.347.245,65 

CAT 12 - Canoas - Rua Aurora, n° 1220, 

Bairro: Vila Rosa - Canoas 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 6.702.639,57 R$ 4.923.179,38 

CAT 13 - Guaporé - Av. Alberto Pasqualini, 

n° 710 - Bairro: Centro - Guaporé 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 2.223.300,71 R$ 2.275.389,70 

CAT 14 - Bento Gonçalves - Av. Presidente 

Costa e Silva, nº 130 - Bairro: Planalto - 

Bento Gonçalves  

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 10.663.874,11 R$ 10.743.233,97 

CAT 16 - Bagé - Av. Espanha, n° 287 - 

Bairro: Centro - Bagé 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 3.170.122,56 R$ 3.233.594,28 

CAT 18 - Esteio - Av. Presidente Vargas n° 

1204 - Bairro: Centro - Esteio 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 3.088.914,17 R$ 3.153.762,65 

CAT 19 - Erechim - Rua 24 de Outubro, n° 

180 - Bairro: Três Vendas - Erechim  

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 7.254.974,63 R$ 7.398.206,51 

CAT 20 - Sapiranga - Av. 20 de Setembro, n° 

6471 - Bairro: Amaral Ribeiro - Sapiranga 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 6.577.721,28 R$ 6.713.646,92 

CAT 21 - Ijuí - Av. Porto Alegre, n° 319 - 

Bairro: Lulu Ilgenfritz - Ijuí 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 1.962.026,75 R$ 2.004.398,27 

CAT 22 - Montenegro - Rua Campos Netto, 

n° 455 - Bairro: Senai - Montenegro 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 15.252.010,13 R$ 15.082.556,23 

CAT 23 - Santa Maria - Av. Maestro Roberto 

Barbosa Ribas, n° 424 - Bairro: Patronato - 

Santa Maria  

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 3.585.168,66 R$ 3.665.717,94 

CAT 24 - São Leopoldo - Rua Uruguaiana, n° 

448 - Bairro: Jardim Riva - Portão 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 2.086.499,02 R$ 2.157.528,10 

CAT 25 - Panambí - Av. Konrad Adenauer, 

n° 350 (Lotes 1 a 12, Quadra 87) - Bairro: 

Centro - Panambí 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 5.164.837,85 R$ 5.367.915,41 

CAT 26 - Rubem Berta - Av. Paulino 

Gonçalves Barcelos, n° 307 - Bairro: Rubem 

Berta - Porto Alegre 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 9.384.441,22 R$ 9.591.448,30 

CAT 28 - Campo Bom - Av. Presidente 

Vargas, n° 937 - Bairro: Porto Blos - Campo 

Bom 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 5.345.564,16 R$ 3.461.566,16 

CAT 29 - Sapucaia do Sul - Av. Sen. Lúcio 

Bitencourt, n° 1080 - Bairro: Piratini - 

Sapucaia do Sul 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 12.049.968,18 R$ 12.284.741,98 

CAT 30 - Cachoeirinha - Rua Vereador José 

Stuart da Silva, n° 1015 - Bairro: Distrito 

Industrial - Cachoeirinha 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 9.823.135,98 R$ 9.898.614,89 

CAT 32 - Estrela - Rua Julio de Castilhos, n° 

1782 - Bairro: Cristo Rei - Estrela 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 5.657.671,14 R$ 5.677.925,70 

CAT 42 - Canela - Rua Francisco Bertoluci, 

n° 504 - Bairro: Leodoro de Azevedo - 

Canela 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 5.818.252,82 R$ 5.934.347,13 
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Localização do Imóvel Utilidade 
Exercício 2017 

Valor (R$) 

Exercício 2016 

Valor (R$) 

CAT 43 - Parobé - Rua da Paz, n° 12 - 

Bairro: Centro - Parobé 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 2.671.589,66 R$ 2.962.077,07 

CAT 47 - Gravataí - Av. Senador Ney Brito, 

n° 655 - Bairro: Bom Sucesso - Gravataí 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 11.091.188,92 R$ 10.640. 546,83 

CAT 90 - Igrejinha - Rua Dona Lídia, n° 512 

- Bairro: Figueira - Igrejinha 

CAT - Centro de 

Atividades 
R$ 6.087.635,77 R$ 6.221.133,65 

CAT 07 - Santa Cruz Sul - Rua Guilherme 

Hildebrand, n° 200 - Bairro: Arroio Grande - 

Santa Cruz do Sul  

CE - Centro 

Esportivo 
R$ 4.999.695,81 R$ 5.110.090,77 

CAT 08 - Caxias do Sul - Rua Ciro de Lavra 

Pinto, n° 818 - Bairro: Interlagos - Caxias do 

Sul  

CE - Centro 

Esportivo 
R$ 11.143.305,13 R$ 11.436.339,41 

CAT 09 - Passo Fundo - Rua Noé Vieira, n° 

110 - Marau 

CE - Centro 

Esportivo 
R$ 1.899.832,51 R$ 1.938.584,22 

CAT 10 - Guaíba - Av. Dona Frutuosa, n° 

495 - Bairro: Coronel Nassuca - Guaíba 

CE - Centro 

Esportivo 
R$ 3.327.978,98 R$ 3.400.257,98 

CAT 13 - Guaporé - Rua Padre Aldo 

Bortoncello, n° 75 - Bairro: São Cristovão - 

Guaporé 

CE - Centro 

Esportivo 
R$ 583.613,19 R$ 596.451,03 

CAT 14 - Bento Gonçalves - Rua Antônio 

Bortolini, nº 222, Bairro: São José, Garibaldi 

CE - Centro 

Esportivo 
R$ 2.217.674,62 R$ 2.248.668,22 

CAT 14 - Bento Gonçalves - Rua Sete de 

Setembro, s/n - Bairro: Fenavinho - Bento 

Gonçalves 

CE - Centro 

Esportivo 
R$ 5.416.630,76 R$ 5.512.877,96 

CAT 19 - Erechim - Rua Carlos Demoliner, 

n° 414 - Bairro: Linho - Erechim 

CE - Centro 

Esportivo 
R$ 6.524.654,30 R$ 6.652.149,50 

CAT 28 - Campo Bom - Rua Alberto 

Rubenich, n° 11 - Bairro: Vila Rosa - Dois 

Irmãos 

CE - Centro 

Esportivo 
R$ 3.708.868,21 R$ 3.795.681,25 

CAT 32 - Estrela - Av. 1 Leste, Quadra n° 

042, Lote n° 01 - Teutônia 

CE - Centro 

Esportivo 
R$ 1.777.467,89 R$ 1.814.628,17 

CAT 40 - Santo Ângelo - Av. Venâncio 

Aires, n° 5397 - Bairro: Invernada da Casa - 

Santo Ângelo 

CE - Centro 

Esportivo 
R$ 2.757.642,02 R$ 2.804.956,55 

CAT 22 - Montenegro - Rua Olavo Flores, n° 

150 - Bairro: Vila Rica - São Sebastião do 

Cai 

Centro Educacional R$ 421.134,53 R$ 430.843,85 

CAT 04 - São Leopoldo - Av. Theodomiro 

Porto da Fonseca, n° 87 - Bairro: Centro - 

São Leopoldo  

SESI Saúde R$ 164.725,88 R$ 167.611,52 

Departamento Regional - Av. Assis Brasil, n° 

8787 - Blocos 1, 2, 4 e 10 - Bairro: Sarandi - 

Porto Alegre 

Sede Departamento 

Regional 
R$ 30.149.088,38 R$ 31.033.311,42 

Departamento Regional - Av. João Elustondo 

Filho, n° 330 - Bairro: Sarandi - Porto Alegre 

Sede Departamento 

Regional - 

Estacionamento  

R$ 854.573,23 R$ 854.573,23 

Departamento Regional - Av. João Elustondo 

Filho, n° 580 - Bairro: Sarandi - Porto Alegre 

Sede Departamento 

Regional - 

Estacionamento  

R$ 721.179,08 R$ 721.179,08 

Departamento Regional - Av. João Elustondo 

Filho, s/n° - Bairro: Sarandi - Porto Alegre 

Outros - 

Estacionamento 

Sede Departamento 

Regional 

R$ 320.000,00 R$ 320.000,00 

Departamento Regional - Rua Camoati, n° 

118 e 136 - Bairro: Passo D'areia - Porto 

Alegre 

Outros - Oficina de 

Manutenção 
R$ 345.191,60 R$ 352.186,88 
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Localização do Imóvel Utilidade 
Exercício 2017 

Valor (R$) 

Exercício 2016 

Valor (R$) 

Departamento Regional Garagem Box 240 - 

Av. Mauá, 1263/1079 - Bairro: Centro - Porto 

Alegre 

Outros - Garagem R$ 6.480,00 R$ 6.660,00 

Departamento Regional Garagem Box 401 - 

Av. Mauá, 1263/1079 - Bairro: Centro - Porto 

Alegre 

Outros - Garagem R$ 6.480,00 R$ 6.660,00 

Departamento Regional Garagem Box 419 - 

Av. Mauá, 1263/1079 - Bairro: Centro - Porto 

Alegre 

Outros - Garagem R$ 6.480,00 R$ 6.660,00 

Departamento Regional Garagem Box 420 - 

Av. Mauá, 1263/1079 - Bairro: Centro - Porto 

Alegre 

Outros - Garagem R$ 6.480,00 R$ 6.660,00 

Departamento Regional Garagem Box 519 - 

Av. Mauá, 1263/1079 - Bairro: Centro - Porto 

Alegre 

Outros - Garagem R$ 6.480,00 R$ 6.660,00 

Departamento Regional Garagem Box 520 - 

Av. Mauá, 1263/1079 - Bairro: Centro - Porto 

Alegre 

Outros - Garagem R$ 6.480,00 R$ 6.660,00 

Departamento Regional Garagem Box 554 - 

Av. Mauá, 1263/1079 - Bairro: Centro - Porto 

Alegre 

Outros - Garagem R$ 6.480,00 R$ 6.660,00 

Departamento Regional Garagem Box 605 - 

Av. Mauá, 1263/1079 - Bairro: Centro - Porto 

Alegre 

Outros - Garagem R$ 6.480,00 R$ 6.660,00 

Departamento Regional Garagem Box 609 - 

Av. Mauá, 1263/1079 - Bairro: Centro - Porto 

Alegre 

Outros - Garagem R$ 6.480,00 R$ 6.660,00 

Departamento Regional Garagem Box 612 - 

Av. Mauá, 1263/1079 - Bairro: Centro - Porto 

Alegre 

Outros - Garagem R$ 6.480,00 R$ 6.660,00 

Departamento Regional Garagem Box 646 - 

Av. Mauá, 1263/1079 - Bairro: Centro - Porto 

Alegre 

Outros - Garagem R$ 6.480,00 R$ 6.660,00 

Departamento Regional Garagem Box 701 - 

Av. Mauá, 1263/1079 - Bairro: Centro - Porto 

Alegre 

Outros - Garagem R$ 6.480,00 R$ 6.660,00 

Departamento Regional Garagem Box 702 - 

Av. Mauá, 1263/1079 - Bairro: Centro - Porto 

Alegre 

Outros - Garagem R$ 6.480,00 R$ 6.660,00 

Departamento Regional Garagem Box 705 - 

Av. Mauá, 1263/1079 - Bairro: Centro - Porto 

Alegre 

Outros - Garagem R$ 6.480,00 R$ 6.660,00 

CAT 02 - Rio Grande - Av. Cidade de 

Pelotas, n° 147 - Bairro: Centro - Rio Grande 

Outros - Comodato 

Banco de Alimentos 

do Sistema FIERGS 

R$ 183.789,73 R$ 184.888,69 

CAT 04 - São Leopoldo - Rua Eugênio 

Shardong, n° 232 - Bairro: Rio Branco - São 

Leopoldo 

Outros - Cedido 

Município São 

Leopoldo 

R$ 183.927,48 R$ 187.925,52 

CAT 10 - Guaíba - Rua Cel. Serafim Silva, n° 

123 - Bairro: Centro - Guaíba 

Outros - Cedido 

Município Guaíba 
R$ 352.350,35 R$ 360.965,03 

CAT 17 - Charqueadas - Av. Cruz de Malta, 

n° 1610 - Bairro: Centro - Charqueadas 

Outros - Cedido 

Município 

Charqueadas 

R$ 1.163.748,02 R$ 1.186.009,94 

CAT 29 - Sapucaia do Sul - Rua Monteiro 

Lobato, n° 684 - Bairro: Primor - Sapucaia do 

Sul 

Outros - Cedido 

Município Sapucaia 

do Sul 

R$ 1.453.599,48 R$ 1.486.199,52 
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Localização do Imóvel Utilidade 
Exercício 2017 

Valor (R$) 

Exercício 2016 

Valor (R$) 

CAT 47 - Gravataí - Estrada Lomba Verde - 

Viamão 

Outros - Cedido 

Mitra Porto Alegre 
R$ 231.790,22 R$ 236.622,02 

CAT 90 - Igrejinha - Rua Paraiba, n° 1000 - 

Bairro: Centro - Três Coroas 

Outros - Cedido 

Município Três 

Coroas 

R$ 759.317,44 R$ 773.571,32 

Departamento Regional - Rua Guaracapá, n° 

59 - Bairro: Passo D'areia - Porto Alegre  

Outros - Comodato 

Mitra Porto Alegre 
R$ 490.128,48 R$ 491.714,52 

Departamento Regional - Rua Jaime Vignoli, 

n° 693 - Bairro: Anchieta - Porto Alegre 

Outros - Comodato 

Senai-RS 
R$ 1.280.927,68 R$ 1.306.491,28 

CAT 01 - Porto Alegre - Av. Bento 

Gonçalves, n° 4195 - Bairro: Partenon - Porto 

Alegre 

Outros - 

Temporariamente 

Desocupado 

R$ 326.184,19 R$ 331.710,55 

CAT 02 - Rio Grande - Rua General Neto, n° 

71 - Zona Urbana - Rio Grande 

Outros - Em 

processo de venda 

por leilão 

R$ 34.560,00 R$ 35.520,00 

CAT 03 - Pelotas - Rua General Neto, n° 

1151 - Bairro: Centro - Pelotas 

Outros - Em 

processo de venda 

por leilão 

R$ 153.326,10 R$ 157.561,50 

CAT 06 - Lajeado - Rua Bento Gonçalves, n° 

611 - Bairro: Centro - Lajeado 

Outros - Em 

processo de venda 

por leilão 

R$ 480.116,25 R$ 486.569,85 

CAT 09 - Passo Fundo - Rua Moron, n° 1401 

- Bairro: Centro - Passo Fundo 

Outros - 

Temporariamente 

Desocupado 

R$ 420.905,04 R$ 428.547,13 

CAT 12 - Canoas - Rua Regente Feijó, n° 

175, Bairro: Centro - Canoas 

Outros - Em 

processo de venda 

por leilão 

R$ 444.018,96 R$ 452.134,20 

CAT 15 - Santana do Livramento - Rua 

Rivadavia Correa, n° 557 - Bairro: Centro - 

Santana do Livramento  

Outros - Em 

processo de venda 

por leilão 

R$ 244.886,11 R$ 249.220,63 

CAT 21 - Ijuí - Rua José Bonifácio, n° 462 - 

Bairro: Centro - Ijuí 

Outros - Em 

processo de venda 

por leilão 

R$ 267.174,91 R$ 270.145,51 

CAT 22 - Montenegro - Rua Capitão Cruz, n° 

1761 - Bairro: Centro - Montenegro 

Outros - Em 

processo de venda 

por leilão 

R$ 342.525,83 R$ 349.132,67 

Departamento Regional - Av. Rio São 

Gonçalo, n° 328 - Bairro: Passo D'areia - 

Porto Alegre 

Outros - 

Temporariamente 

Desocupado 

R$ 101.248,52 R$ 101.666,48 

Fonte: Sistema Patrimonial da Gestão de Serviços Administrativos – GESAD 

 

Nesta seção o SESI/RS apresenta um panorama de sua estrutura patrimonial, 

especialmente em relação aos imóveis de sua propriedade, assim sendo, os valores dos 

imóveis em um total de R$ 280.365.783,70 representando aproximadamente 54% do 

patrimônio total da entidade, que é de R$ 522.810.383,04. Todavia, o SESI/RS mantém por 

prática otimizar o uso de seus recursos, inclusive, neste caso específico os imóveis de 

propriedade, fazendo constantes exercícios da gestão no sentido de racionalizar a utilização 

dessas estruturas na prestação dos serviços de educação e saúde. 
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7.4 Gestão ambiental e sustentabilidade 
 

Embora não aderindo a programas externos de gestão da sustentabilidade, a Entidade 

tem como política o uso racional dos recursos renováveis. Neste sentido, desenvolve um 

conjunto de ações, das quais se destacam: 

 Nos procedimentos para aquisições de papel A4 branco e/ou reciclado é exigido dos 

fornecedores a Certificação Florestal – CERFLOR ou Forest Stewardship Council – FSC 

(Conselho de Manejo Florestal); 

 Na elaboração dos projetos, a área de Gestão de Engenharia ‒ GENGE, aplica critérios 

ambientais, especificando sistemas construtivos de melhor tecnologia visando menor 

desperdício, melhor desempenho das edificações e a conscientização ambiental; 

 Em relação aos aspectos de Elétrica as especificações das fontes de energia, reatores para 

lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares, reatores para lâmpadas de LED, reatores para 

lâmpadas de descarga (vapor metálico, vapor de sódio, etc), devem ter tecnologia AFP (Alto 

Fator Potência). Os bancos de correção de fator de potência, quando aplicáveis são inseridos 

nos projetos elétricos. Além desses itens, todos os equipamentos elétricos especificados, 

possuem selo PROCEL (quando houver) e possibilitam manter a qualidade da energia elétrica 

de acordo com as recomendações do PRODIST (Procedimentos de Distribuição elaborados 

pela ANEEL que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao 

funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica). Os projetos de 

instalações elétricas primam pela eficiência energética, para otimizar o consumo de energia 

pelo uso de lâmpadas fluorescentes compactas, tubulares de alto rendimento ou LED. As 

luminárias possuem calhas de alto rendimento, aproveitando melhor a luz no ambiente. As 

especificações de motores em geral, também, visam o alto rendimento; 

 A climatização dos ambientes, sempre que possível, o ar condicionado é setorizado e com 

controle independente, que garante o acionamento conforme o uso dos ambientes. Nos 

projetos são especificados preferencialmente, os equipamentos classificados com selo 

PROCEL de energia classe “A”. Além da análise das cargas térmicas dos ambientes 

objetivando a aquisição de equipamentos com a potência adequada para cada situação. 

Também é considerada a taxa correta de renovação de ar garantindo a qualidade nos 

ambientes, conforme estabelecido na Portaria 3523/1998 do Ministério da Saúde; 

 Nos projetos de arquitetura, quando necessário, são previstos Brises metálicos, os quais tem 

por função, bloquear a entrada de luz solar direta, propiciando circulação de ar e conforto 

térmico adequado, reduzindo a demanda de climatização; 

 Para cobertura, os projetos recomendam a utilização de telhas metálicas com isolamento PIR 

(poliisocianurato), brancas e de alta refletividade, que melhoram o conforto, além de reduzir a 

carga térmica da construção, consequentemente reduz o consumo de energia pelo uso do ar 

condicionado; 

 Em alguns casos, projetos específicos usam a cobertura de policarbonato ou lentes prismáticas 

que permitem o aproveitamento da iluminação natural mesmo em dias nublados, dispensando 

assim, o uso de energia elétrica; 

 Nas áreas externas e nos estacionamentos os pavimentos são permeáveis com uso de blocos de 

concreto pré-moldado intertravados, que permitem a infiltração da água no solo e a 

diminuição das superfícies impermeabilizadas; 

 Nos aspectos hidrossanitários, há especificações padronizadas para uso de torneiras 

automáticas (pressmatic), de fechamento automático e com arejador embutido na saída da 

água, para potencializar a economia do recurso natural; 
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 Nos projetos também, são realizados estudos técnicos para dimensionar o aproveitamento das 

águas pluviais agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, 

transporte e armazenamento em cisterna para reutilização de fins não potáveis, como, bacias 

sanitárias, mictórios, irrigação das áreas verdes, torneiras de limpeza e outros; 

 Em relação às obras, a GENGE, considerando os aspectos da gestão ambiental desenvolveu 

um roteiro/modelo de PGRCC, o qual atende a Resolução CONAMA 307/2002 que estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, e suas 

alterações (348/2004, 431/2008, 448/2012, 469/2015) e Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos ‒ PNRS 12.305/2010, bem como destacou profissionais que se especializaram no 

assunto. Estes profissionais atuam na fiscalização para verificar a comprovação de destino dos 

resíduos, como em vistorias aos canteiros de obras, além de repassar orientações e 

sensibilização aos funcionários das empresas contratadas, com foco nos temas de 

reaproveitamentos, reciclagens e, em última opção a disposição final em locais licenciados; 

 Os pagamentos das medições relativas à destinação dos resíduos estão condicionados à 

entrega dos comprovantes legais (declarações de reaproveitamentos, recibos dos aterros 

licenciados, termos de doação materiais, etc.), os quais evidenciam os destinos 

ambientalmente corretos; 

Além das ações acima descritas, o SESI/RS busca implantar ações com vistas à 

sustentabilidade ambiental, tais como, por exemplo, o gerenciamento dos resíduos produzidos na 

operação dos serviços de saúde. 

Assim, todos os resíduos dos serviços de odontologia do SESI/RS são coletados por empresas 

especializadas, qualificadas e certificadas junto aos órgãos fiscalizadores, estas realizam, além da 

coleta, os processos de tratamento e destinação dos resíduos gerados; adequando a área aos conceitos 

de responsabilidade e sustentabilidade socioambiental. Todas as unidades de atendimento 

odontológico do SESI/RS possuem plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde ‒ 

PGRSS, conforme estipulam a RDC ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº 358/05, que 

constituem um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases 

científicas e técnicas, normativas e legais. 

Assim, as inserções de práticas de responsabilidade socioambiental consolidam uma postura 

ética, de renovação de valores, cidadania, compromisso com o social, dentro de um entendimento de 

que tudo está interligado, implicando numa nova consciência, de responsabilidade e comprometimento 

nas ações, no agir, na forma de perceber, de viver e conviver com o meio ambiente e com a sociedade. 
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 Conformidade da gestão e demandas de órgãos 8

de controle 
 

 

8.1 Tratamento de deliberações do TCU 
 

Quadro 33 – Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU 

Situação de atendimento das demandas do TCU 

Deliberação 
Nº do 

item 
Descrição sucinta do item da deliberação 

Providências adotadas / ações 

implementadas 

Acórdão 

6785/2017 – 

2 °  Câ mara  

TCU 

9.2.1 

Abstenham-se de, nos próximos certames 

licitatórios, incluir cláusulas tendentes a 

contrariar o princípio da maior 

competitividade no certame, em sintonia 

com o art. 30, § 5º, da Lei nº 8.666, de 

1993, e com os regulamentos próprios de 

licitação do SENAI/RS e do SESI/RS; 

Os editais de compras estão em 

constante avaliação e atualização, e, 

os aspectos tendentes a contrariar o 

princípio maior competitividade 

estão sendo reescritos. 

Acórdão 

6785/2017 – 

2 °  Câ mara  

TCU 

9.2.2 

Somente promovam a prorrogação do 

contrato firmado em decorrência do Pregão 

Presencial nº PP000232017DR após avaliar 

e comprovar a manutenção da adequação e 

da vantagem da taxa de desconto ora 

proposta pela licitante vencedora em 

relação às vigentes condições de mercado, 

anexando a correspondente pesquisa de 

mercado aos autos do processo de 

prorrogação contratual; 

O SESI/RS ao renovar o contrato nº 

25692, firmado através do processo 

nº PP000232017DR, irá avaliar e 

comprovar a manutenção da 

adequação e a vantajosidade da taxa 

de desconto ora proposta pela 

licitante vencedora em relação às 

vigentes condições de mercado, 

anexando a correspondente 

pesquisa de mercado aos autos do 

processo de prorrogação contratual. 

Fonte: Plano de Providências Permanente – SESI/RS 
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8.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle 

Interno 
 

Quadro 34– Tratamento das recomendações expedidas pelo órgão de controle interno 

Situação de atendimento das demandas da CGU 

Deliberação 
Nº do 

item 

Descrição sucinta do item da 

deliberação 

Providências adotadas / ações 

implementadas 

Relatório CGU 

201601844/2016 
3.1.1.1 

Recomendação 1: Aprimorar as rotinas 

e procedimentos de controle (sistemas 

informatizados, ferramentas, 

relatórios, etc.), de modo que se 

consiga extrair e apresentar/comunicar 

com mais propriedade e precisão as 

informações produzidas sobre as 

compras e contratações realizadas pelo 

SESI/RS. 

O SESI/RS revisou os seus procedimentos 

relacionados, as rotinas e os controles com 

o propósito de apresentar a vinculação 

total dos valores das despesas realizadas 

distribuídas de acordo com as modalidades 

previstas no RLC da Entidade. 

Situação: Providências implementadas. 

Fonte: Plano de Providências Permanente – SESI/RS 

 

 

8.3 Tratamento de recomendações da Auditoria Interna 
 

Quadro 35 – Tratamento das recomendações da auditoria interna 

Relatório 
Nº do 

item 
Descrição sucinta do item da 

recomendação 

Providências adotadas / ações 

implementadas 

Relatório 

04/2017 
5.4 

Solicitar a emissão de apólices para cada 

uma das empresas contratantes nos casos 

de contratos onde existam mais de uma 

empresa promotora, para fins de mitigar 

riscos. 

Avaliadas as inserções de regras de 

rateio para garantias de execução em 

processos onde exista a participação 

de mais de uma entidade, sendo 

estabelecido e informado no edital 

qual valor a ser considerado para a 

emissão da garantia. 

Relatório 

04/2017 
5.5 

Justificar nos aditivos contratuais a 

necessidade do ajuste quantitativo com 

acréscimo de 25%, conforme determina o 

art. 29 do Regulamento de Licitações e 

Contratos. 

Orientadas as equipes de compras e 

demais envolvidos que é 

imprescindível constar no processo 

os motivos que geraram a 

necessidade de aumento de acordo 

com os percentuais estabelecidos no 

Regulamento de Licitações e 

Contratos. 

Relatório 

04/2017 
5.6 

Solicitar ao fornecedor o endosso da 

apólice com alteração do valor segurado, 

de acordo com as alterações realizadas por 

Termo Aditivo. 

Orientadas as equipes de compras e 

demais envolvidos da necessidade 

de retificação de valores das 

garantias quando ocorrer 

acréscimos, renovações de contrato 

com aumento de valor. 

Relatório 

04/2017 
5.7 

Estabelecer fluxo entre a GESUP e a 

UNIJUR que contemple a designação do 

fiscal previamente à solicitação de emissão 

do Contrato 

O processo está sendo reavaliado 

pelas áreas envolvidas, buscando 

readequar o fluxo correto. 
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Relatório 
Nº do 

item 
Descrição sucinta do item da 

recomendação 

Providências adotadas / ações 

implementadas 

Relatório 

04/2017 
5.8 

Realizar consulta ao Cadastro Nacional das 

Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), e 

anexar ao Processo de Compras. 

Inserida a rotina de verificação no 

Checklist do processo de compras da 

GESUP. 

Relatório 

06/2017 
5.1 

Cumprir o disposto nos Contratos das 

empresas Sodexo e Refeicenter, referente à 

designação de fiscal para ambos os 

contratos. 

Formalizadas as designações 

pertinentes aos contratos. 

Relatório 

07/2017 
1.1 

Cumprir a legislação escolar vigente e 

providenciar os ajustes necessários, 

visando buscar a exatidão dos registros 

individuais dos discentes e turmas 

vinculadas ao Polo de Apoio Presencial 

Caxias do Sul. 

Providenciados os ajustes 

necessários e reforçado junto a 

equipe envolvida quanto à 

importância do cumprimento 

integral da legislação escolar. 

Relatório 

09/2017 
5.1 

Cumprir a Política PL GESAD 2, o qual 

estabelece o prazo de antecedência 

mínimos para solicitação de viagem, 

buscando o atendimento do princípio da 

economicidade, bem como o adequado 

planejamento. 

Recomendação foi atendida com a 

implantação do novo sistema de 

viagens, entretanto, há situações em 

que não são plenamente atendidos 

os prazos estabelecidos, dadas as 

características e peculiaridades das 

atividades do negócio das Entidades. 

Relatório

11/2017 
3.17 

Orientar os responsáveis para atentar ao 

cumprimento do item 9 da PL GINFO/2, o 

qual estabelece que é de responsabilidade 

do Gestor a solicitação de inclusão de 

acesso, bem como a exclusão de acessos, 

seja ela por demissão ou por transferência 

de setor ou função. 

Revisão dos perfis de usuários para 

adequar aos referidos acessos. 

Relatório 

18/2017 
3.6 

Incluir o detalhamento das condições de 

pagamento na formalização das Propostas 

Comerciais de acordo com o cliente. 

Solicitados os ajustes necessários a 

fim de que a área tenha 

conhecimento destas inconsistências 

e tome as providências no intuito de 

minimizar a emissão de Propostas 

sem contemplar as condições de 

pagamento. 

Relatório 

18/2017 
3.12 

Realizar, mensalmente, a rotina de 

cobrança dos Contratos, desde o 

faturamento até o efetivo pagamento do 

serviço prestado. 

Orientar aos ATECs para que cumpram os 

prazos de cobrança estabelecidos nos 

Contratos e/ou Propostas. 

Orientar aos ATECs para que elaborem um 

controle efetivo dos valores a serem 

recebidos, consoante aos Contratos e/ou 

Propostas firmadas entre as partes. 

A GEAO (Gerência de Articulação 

Operacional) buscou junto com a 

GECON (Gerência de 

Controladoria) otimizar a ferramenta 

do Protheus para que os 

lançamentos do faturamento 

ocorressem no momento do 

recebimento da proposta/contrato, a 

fim de que toda a cobrança esteja 

programada no Protheus, facilitando 

o controle, geração de relatórios, 

acompanhamento do faturamento; 

sem que haja a necessidade de 

controles paralelos e manuais 
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Relatório 
Nº do 

item 
Descrição sucinta do item da 

recomendação 

Providências adotadas / ações 

implementadas 

Relatório 

25/2017 
4.3 

Realizar levantamento, em todas as 

Unidades, sobre os códigos que estão 

habilitados, atualmente, para os serviços 

prestados pelo SESI, conforme CNAE 

(principal e secundário). Habilitar todos os 

códigos do SESI junto às Prefeituras, para 

que os mesmos sejam disponibilizados para 

a emissão de notas fiscais eletrônicas. 

A GEAO (Gerência de Articulação 

Operacional) em conjunto com os 

“financeiros” das áreas de negócio 

do SESI e com a Gestão de 

Controladoria – GECON/Tributos 

está realizando a análise de todos os 

itens de venda. Após essa análise, 

será feito um plano de ação para 

reclassificação dos códigos e ajuste 

no sistema Protheus. 

Relatório 

25/2017 
4.11 

Incluir uma cláusula no contrato e na 

proposta modelo prevendo a cobrança de 

valor adicional para o serviço, quando (por 

demanda do cliente) forem executadas 

quantidades de horas maiores do que foi 

inicialmente contratado. 

Estamos articulando com a GEAO 

(Gerência de Articulação 

Operacional) para inserir uma 

cláusula no contrato e na proposta, 

prevendo cobrança de valor 

adicional para o serviço, sempre que 

forem executadas quantidade de 

horas adicionais; além de organizar 

com as equipes operacionais de 

como este fluxo deverá ocorrer 

(controle de horas, registro, 

autorização do cliente e cobrança). 

Fonte: Auditoria Interna do Sistema FIERGS/CIERGS – AUDIN 
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 Apêndice 9
 

 

9.1 Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do 

Sistema 
 

De acordo com as orientações emanadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, 

este item é aplicável apenas aos Departamentos Nacionais, considerando as características da 

Unidade Jurisdicionada. 

 

Quadro 36 – Demonstrações contábeis consolidadas 

Demonstração contábil / notas explicativas Endereço para acesso 

Não Aplicável à natureza jurídica da Entidade  
 

Considerações gerais 

 

 

9.2 Outras análises referentes às entidades do Sistema 
 

A Unidade não possui conteúdos a serem declarados nesta subseção. 

 

 

9.3 Quadros, tabelas e figuras complementares 
 

Os quadros, tabelas, figuras e gráficos estão todos apresentados no decorrer do 

documento, portanto, não há itens para serem declarados neste item do relatório. 
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