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RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

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

2016, apresentado aos órgãos de controle interno e externo, aos que esta Unidade está 

obrigada, nos termos do art. 70º da Constituição Federal. Seu conteúdo é norteado pelo 

Manual de Orientação do Processo de Prestação de Contas Ordinárias Anual do exercício de 

2016, expedido pelo Departamento Nacional do SESI, em consonância com os dispositivos 

legais e institucionais, aos quais está subordinado: 

• 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 154/2016, de 19 de outubro de 2016; 

• Decisão Normativa – TCU n.º 156/2016, de 30 de novembro de 2016; 

• Portaria – TCU n.º 59, de 17 de janeiro de 2017; e 

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

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

sequência do documento. 

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

apanhado das principais realizações do SESI/RS no exercício de 2016, bem como as 

principais dificuldades enfrentadas para cumprir os objetivos estabelecidos. A segunda traz 

uma visão geral da Unidade, como identificação e estrutura de funcionamento, além do seu 

organograma e macroprocessos. Na terceira parte é destacado o planejamento organizacional 

e o desempenho das ações referentes ao exercício de 2016, por meio da apresentação dos 

resultados físicos e financeiros. Na quarta parte são descritos a estrutura de governança, 

gestão de riscos e controles internos da gestão do SESI. A quinta descreve os canais de 

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

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

demonstrações contábeis da Unidade, concernentes ao exercício em questão. A sétima parte 

refere-se às informações sobre recursos humanos, gestão do patrimônio e infraestrutura do 

SESI/RS e, também, apresenta dados da gestão da tecnologia da informação ‒ TI. A oitava 

relata o tratamento dado às demandas dos órgãos de controle no decorrer do exercício de 

2016. A nona parte é dedicada aos anexos e apêndices. 

Dois mil e dezesseis se mostrou um período desafiador à organização. A economia 

brasileira viveu mais um ano de recessão, o que, aliado, a uma crise política sem 

precedentes, provocou impactos negativos no desempenho da indústria. A economia gaúcha 

sofreu as consequências deste momento em uma dimensão ainda maior do que as 
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expectativas previam. Esta crise, que vem afetando as organizações em geral desde 2014, 

provocou também uma curva decrescente no número de empregos formais da indústria, 

reduzindo a produção industrial e impactando diretamente na demanda por serviços 

ofertados pelo SESI/RS às empresas e trabalhadores. As receitas de contribuição, que 

custeiam boa parte das despesas foram atingidas, tendo sido essencial à organização traçar e 

realizar ações que mitigassem o risco de um impacto negativo na sustentabilidade 

institucional e financeira. Antecipando-se a esse cenário de recessão previsto para 2016, o 

SESI/RS, em seu planejamento para o ano, programou e posteriormente realizou ações com 

o objetivo de assegurar a sustentabilidade organizacional, sem perda de continuidade nos 

serviços essenciais prestados. De fato, várias medidas já vinham sendo implementadas há 

mais tempo, sendo 2015, por exemplo, um ano de vários ajustes estruturais e de 

reposicionamento estratégico das áreas de gestão e finalísticas. No ano de 2016, deu-se 

sequência a esse movimento de adequação ao cenário externo. 

As medidas tomadas surtiram seus efeitos, com a organização chegando a bons 

resultados ao final do ano, tanto do ponto de vista físico como financeiro. No total, foram 

realizados 9.383.601 atendimentos e a maior parte dos indicadores foram atingidos, 

inclusive no que tange às metas regulamentares de educação e gratuidade. 

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

para dar cumprimento aos seus objetivos institucionais, bem como, os principais resultados 

alcançados em termos finalísticos e de gestão no exercício. 
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2 VISÃO GERAL DA UNIDADE 

 

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

finalidade, estrutura, processos e contexto de atuação. 

 

 

2.1 Finalidade e competências 

 

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 competências institucionais da Organização estão dispostas em seu Regulamento, 

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

Conforme previsto no art. 1º, a Entidade tem por finalidade “estudar, planejar e 

executar medidas que contribuam diretamente para o bem estar social dos trabalhadores na 

indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida 

no país”. 

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

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

ambientes que condicionam a vida do trabalhador e de sua família. 

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

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

solidariedade, a elevação da produtividade industrial e atividades assemelhadas e a 

melhoria geral do padrão de vida”. 

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

e por 27 Departamentos Regionais. No cumprimento de suas competências institucionais, 

tem como propósito “Ser agente de transformação social, induzindo a competitividade da 

indústria e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores”. 

Educação e Qualidade de Vida (SST e Promoção da Saúde) constituíram, em 2016, 

as principais linhas programáticas da organização. 

 

                                                 
1 Exceto os transportes: Aquaviário (Lei nº 5.461, de 25 de junho de 1968), Aeroviário (Decreto-lei nº 1.305, de 8 de janeiro de 1974) e 

Rodoviário (Lei nº 8.706, de 14 de setembro de 1993). 
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2.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade 

 

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

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

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

outras providências, e alterações subsequentes; 

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

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

do Trabalho, Indústria e Comércio; 

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

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

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

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

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

 

 

2.3 Ambiente de atuação 

 

Em 2016, tal como preconiza o Regulamento, as ações do SESI/RS mantiveram-se 

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

companhias de diferentes portes e gêneros de atividade industrial (indústria de 

transformação, construção civil, extrativa, serviços de utilidade pública). No total, são mais 

de 57 mil estabelecimentos industriais, que empregam em torno de 800.000 trabalhadores. 

(RAIS 2015). Cerca de 10 mil estabelecimentos formam o universo de empresas 

contribuintes. (SIGA 2015) 

A indústria de transformação e os serviços industriais de utilidade pública formam os 

principais segmentos industriais do Estado em número de estabelecimentos, com 

participação de 63,00% e 34,00% respectivamente. (RAIS 2015). 

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

por meio de suas Unidades fixas e móveis, fornecem produtos e serviços a mais de 250 

municípios. As Unidades fixas estão localizadas em 40 municípios, que concentram o maior 

número de estabelecimentos industriais. Para ampliar e estar mais próximo da indústria, o 

SESI/RS, nos últimos anos, vem ampliando e modernizando seus canais de distribuição, 

atuando com maior mobilidade e virtualidade junto ao seu público de interesse. Em 2016 

essa estratégia se ampliou, transformando-se em diretriz geral de gestão. 

Como no caso de outras organizações, a atuação do SESI/RS é bastante influenciada 

pelo ambiente político-econômico do país. Nesse aspecto, tal como referido na introdução, 
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em 2016, o ambiente de atuação se caracterizou por ser um período de extrema turbulência 

política e econômica. 

Como resultado desse cenário, o ano deverá se encerrar com indicadores econômicos 

bastante negativos. Segundo projeções do BACEN, a queda do PIB brasileiro deverá ser de 

3,5 pontos percentuais. Conforme dados da CNI, a indústria nacional teve uma queda real de 

12,10% no seu faturamento e de 7,50% no nível de emprego. 

No Rio Grande do Sul, a retração seguiu o ritmo da economia brasileira. A queda 

esperada para o PIB de 2016 no Estado é de 3,20% e todos os setores econômicos 

apresentaram recuo. Ao todo, o Estado somou 500 mil desempregados em 2016. Foram 

perdidos mais de 54 mil postos de trabalho, dos quais 37.360 na indústria. (FIERGS, UEE) 

Dentre os segmentos mais impactados, arrolam-se a indústria de construção civil e, na 

indústria de transformação, a de máquinas e equipamentos, veículos automotores, outros 

equipamentos de transporte e produtos de metal. (CAGED/MTE). 

Para fazer frente a esse cenário, tal como já vinha fazendo no exercício anterior, 

neste, o SESI/RS otimizou suas estruturas físicas, reposicionou seu portfólio de produtos, 

incrementou ações de reduções de custos e realinhou suas necessidades de investimentos, 

assegurando a sustentabilidade organizacional, sem perda de continuidade nos serviços 

essenciais prestados. 

 

 

2.4 Organograma 

 

Abaixo, organograma funcional e quadro com a respectiva descrição de 

competências/atribuições das áreas, bem como, a identificação dos respectivos titulares. 
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Quadro 1 – Organograma funcional do SESI/RS 

 
Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

Quadro 2 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 

Áreas / 

Subunidades 

Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Diretoria Regional 

Gestão superior da Organização, 

responsável pela gestão financeira 

e administrativa, incluindo 

proposição orçamentária, prestação 

de contas de gestão, organização 

de quadro de pessoal, padrão de 

vencimentos, dentre outras 

proposições a serem deliberadas 

em Conselho. Exercita também a 

delegação de poderes que lhe fora 

outorgada pelo Diretor do 

Departamento Nacional. 

Heitor José 

Müller 

Diretor 

Regional 

Conforme 

mandato de 

Presidente da 

Federação da 

Indústria: 

18/07/2014 à 

18/07/2017 

DSR – Diretoria da 

Superintendência 

Regional 

Gestão da Organização e do seu 

desempenho global, o que envolve 

a gestão orçamentária e proposição 

/ implementação de políticas, 

diretrizes e estratégias, bem como 

acompanhamento de resultados. 

Juliano André 

Colombo 

Diretor-

Superintendente 

Regional 

Nomeado em 

22/04/2015 

DIOPE – Diretoria 

de Operações 

Planejamento e Gestão Técnica e 

Operacional das atividades do 

SESI e Articulação das Operações 

dos CATs (Centros de Atividades) 

e das Áreas Finalísticas 

Elaine Kerber 
Diretor de 

Operações 

Nomeada em 

01/05/2015 
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Áreas / 

Subunidades 

Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

GEOPE – Gerência 

de Suporte às 

Operações 

Suporte à gestão operacional dos 

produtos / serviços, no âmbito dos 

CATs. 

Maria Karla 

Rodrigues 

Torres 

Gerente 

Técnico I 

Nomeada em 

11/06/2012 

GEATEC – 

Gerência da Área 

Técnica 

Coordenação da gestão da 

qualidade técnica dos serviços do 

SESI/RS, atuando diretamente com 

as Gerências de Educação, 

Segurança e Saúde no Trabalho, 

Promoção da Saúde e Mobilidade 

e Projetos Especiais. 

Maria Lúcia 

Stocker 

Fabrício 

Gerente 

Técnico II 

Nomeada em 

01/04/2012 

GEDUC – 

Gerência de 

Educação 

Gestão técnica dos produtos e 

serviços de Educação. 

Sônia 

Elizabeth Bier 

Gerente 

Técnico I 

Nomeada em 

04/02/2013 

GESAU – Gerência 

de Saúde 

Até 31/05/2016 

Gestão técnica dos produtos e 

serviços de Saúde e Qualidade de 

Vida. 

Antonino 

Germano 

Gerente 

Técnico I 

Nomeado em 

01/09/2013 à 

31/05/2016 

GESST – Gerência 

de Segurança e 

Saúde no Trabalho 

Gestão técnica dos produtos e 

serviços de Segurança e Saúde no 

Trabalho. 

Antonino 

Germano 

Gerente 

Técnico I 

Nomeado em 

01/06/2016 

GECEL – Gerência 

de Cultura, Esporte 

e Lazer 

Até 31/05/2016 

Gestão técnica dos produtos e 

serviços de Cultura, Esporte e 

Lazer. 

Lisiane Borda 

Mendonça 

Gerente 

Técnico I 

Nomeada em 

24/06/2010 à 

31/05/2016 

GEPRO – Gerência 

de Promoção da 

Saúde 

Gestão técnica dos produtos e 

serviços de Promoção da Saúde. 

Lisiane Borda 

Mendonça 

Gerente 

Técnico I 

Nomeada em 

01/06/2016 

GEMOPE – 

Gerência de 

Mobilidade e 

Projetos Especiais 

Gestão técnica da Mobilidade e 

Projetos Especiais. 

Gustavo 

Hoppen 

Gerente 

Técnico I 

Nomeado em 

03/03/2015 

Gerências de 

Operações 

Gestão dos processos de Operação 

e Relacionamento dos Centros de 

Atividades (CATs). 

* Os Centros de Atividades (CATs) estão 

distribuídos em 14 regiões, sendo que há 

nomeação de Gerente de Operações para cada 

região, o qual é responsável pela gestão das 

atividades e processos finalísticos. 

Fonte: Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão – GEPOG 

 

A Entidade, no cumprimento de sua missão, conta ainda, com uma estrutura 

integrada de apoio, através das áreas corporativas do Sistema FIERGS, no que diz respeito 

às estratégias de planejamento, ao relacionamento com o mercado, marketing de negócios, 

administração e desenvolvimento de pessoal, controladoria, serviços de engenharia, TI, 

suprimentos, gestão dos serviços administrativos, atividades de controle e serviços jurídicos. 
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2.5 Macroprocessos finalísticos 

 

Os macroprocessos finalísticos, pelos quais o SESI/RS desempenha suas atribuições e cumpre seu objetivo institucional, gerando valor 

para o seu público de interesse, estão apresentados no quadro a seguir: 

 

Quadro 3 – Macroprocessos Finalísticos do SESI/RS 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Desenvolviment

o e Gestão de 

Produtos / 

Serviços 

Planejamento, 

desenvolvimento 

e gestão dos 

Produtos / 

Serviços (novos 

ou alterações nos 

existentes, quando 

pertinente). 

 Projeto de Produtos / Serviços (Educação Básica; Educação 

Continuada; Segurança e Saúde no Trabalho; Alimentação e 

Nutrição; Atividade Física e Esportiva; Ações de Saúde e Bem 

Estar; Saúde Bucal; Fatores Psicossociais; Vacinação; 

Odontologia; Eventos Culturais; Acesso ao Crédito); 

 Padrões técnicos de Produtos e Serviços; 

 Planejamento e Gestão da qualidade técnica dos Produtos / 

Serviços; 

 Gestão de Portfólio; 

 Assessoria técnica às Unidades; 

 Gestão orçamentária de Produtos; 

 Precificação de Produtos; 

 Opções Estratégicas de Negócio; 

 Política de Atendimento; 

 Análises de Desempenho de Produtos e Serviços; 

 Orientações para emissão de Contratos de Produtos e Serviços; 

 Projetos de inovação em Produtos e Serviços; 

 Identificação e desenvolvimento de parcerias; 

 Definição de QBL (Quadro Básico de Lotação) das Unidades; 

 Monitoria Operacional e Visitas Técnicas às unidades 

operacionais; 

 Gestão da alocação de horas dos profissionais; 

 Acompanhamento e Avaliação de Resultados da (Unidade / 

Região); 

 Gestão da eficiência operacional dos Serviços / Produtos. 

 Indústrias; 

 Trabalhadores da 

indústria e seus 

dependentes; 

 Unidades 

Operacionais. 

O processo é realizado pelas Áreas 

Finalísticas (GEDUC, GESST, 

GEPRO), pela GEOPE e 

GEMOPE, sendo coordenado pela 

GEATEC e DIOPE. 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Operacionalizaçã

o de Produtos / 

Serviços 

Preparação, 

execução e 

entrega dos 

Produtos/Serviços 

aos clientes. 

 Prestação de Serviços / Entrega de Produtos (Educação Básica; 

Educação Continuada; Segurança e Saúde no Trabalho; 

Alimentação e Nutrição; Atividade Física e Esportiva; Ações de 

Saúde e Bem Estar; Saúde Bucal; Fatores Psicossociais; 

Vacinação; Odontologia; Eventos Culturais; Acesso ao 

Crédito); 

 Execução do Plano de Metas. 

 Indústrias; 

 Trabalhadores da 

indústria e seus 

dependentes; 

 Unidades 

Operacionais. 

O processo é realizado pelas 

Unidades e coordenado pelas Áreas 

Finalísticas com suporte da DIOPE, 

GEATEC, GEOPE e GEMOPE. 

Relacionamento 

com o Mercado 

e Cliente 

Relacionamento 

com o Mercado e 

Cliente, e a 

interface desses 

com as Áreas 

Finalísticas e 

operação 

(incluindo o pós-

venda). 

 Política de Atuação no Mercado; 

 Política de Relacionamento com o Mercado; 

 Desenvolvimento de ações de Relacionamento com o Mercado; 

 Inteligência de Mercado; 

 Estudos de Mercado; 

 Prospecção, Atração e Retenção de clientes; 

 Publicidade e Propaganda; 

 Estratégia de Marketing; 

 Relações Sindicais; 

 Atendimento receptivo e ativo 

 Análise Cadastral; 

 Pesquisas de Satisfação e de interesse estratégico 

 Indústrias; 

 Trabalhadores da 

indústria e seus 

dependentes; 

 Áreas Finalísticas 

(DR); 

 Unidades 

Operacionais. 

O processo é realizado pela Área de 

Atendimento ao Cliente e Suporte 

das Unidades Operacionais, pelos 

Agentes de Relações com o 

Mercado, Técnicos, Gerentes de 

Operações e Central de 

Relacionamentos, sendo 

coordenado pela UNIREI, DIOPE, 

GEOPE e Áreas Finalísticas (no 

que se refere ao relacionamento 

estabelecido pelos Técnicos, na 

prestação do serviço). No que 

compete aos processos de 

marketing, pela GEMARK, e 

estudos de mercado, pelo Processo 

de Inteligência de Mercado, da 

GEPOG. 

Fonte: Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão – GEPOG 
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A partir do quadro recessivo, iniciado em anos anteriores e que se prolongou ao longo 

de 2016, e em atendimento às diretrizes e opções estratégicas estabelecidas para o ano, que 

preconizavam reduzir custos e ampliar as ações de mobilidade e virtualidade, realizaram-se no 

exercício ajustes estruturais e de portfólio, visando assegurar economicidade e inovação em 

serviços. 

Do ponto de vista dos processos finalísticos, houve a necessidade de um 

redirecionamento estratégico com o desenvolvimento de um modelo de operação de forma 

mais flexível, adequado ao mercado, inovador e centrado no “como” fazer para que as 

empresas sejam mais produtivas e os trabalhadores mais capacitados, seguros e saudáveis. 

Foi, então, desenhado um novo modelo operacional, o qual vem sendo progressivamente 

implementado, tendo como premissas: a redefinição de prioridades, o redirecionamento de 

estruturas físicas e de recursos humanos, a redução de algumas atividades, com o intuito de 

fortalecer e fazer crescer outras (por meio de mobilidade ou virtualidade), além da escolha 

pela manutenção ou expansão de ações em áreas de maior escala e/ou impacto. 

No foco Qualidade de Vida, como fruto da revisão de portfólio e da intensificação de 

ações no espaço fabril, foram desenvolvidos novos produtos no portfólio de SST: Curso de 

Primeiros Socorros, Diagnóstico de Conformidade Legal para Indústria da Construção Civil 

(DCL-NR18), Diagnóstico de Gestão de Riscos e Conformidade Legal (DGR), Programa de 

Proteção Respiratória, Gestão de Absenteísmo e Reabilitação. No foco Educação, foi 

ampliada a atuação em ações educacionais, por meio de cursos de Educação Continuada, 

ofertados na modalidade à distância. 

Na linha do ajuste estrutural, dando continuidade às mudanças implementadas nas 

áreas finalísticas, de forma a fortalecer a linha de atuação Saúde, foram extintas a Gerência de 

Cultura, Esporte e Lazer (GECEL) e a Gerência de Saúde (GESAU). Foi criada a Gerências 

de Promoção da Saúde (GEPRO) que, somada à Gerência de Segurança e Saúde no Trabalho 

(GESST), qualifica e consolida a atuação em Saúde, unindo, num só conceito, áreas que 

historicamente trabalhavam de forma separada (SST e Promoção da Saúde). Também, se 

procedeu a novos ajustes no quadro básico de lotação, ajuste esse que havia se iniciado ainda 

em 2015. 

No âmbito dos processos compartilhados e de apoio ao negócio, a criação da DEPIM 

(Diretoria Estratégica de Planejamento e Inteligência de Mercado) composta pelas gerências 

GEPOG (Gestão do Planejamento, Orçamento e Gestão), GEMARK (Gerência de 

Marketing), UNIREI (Unidade de Relacionamento com a Indústria) deu continuidade ao 

processo de integração e otimização de estruturas do Sistema FIERGS; o que permitiu 

construir, durante o ano de 2016, um planejamento estratégico integrado (a ser publicado e 

operacionalizado a partir de 2017), preservando a essência e os focos de atuação do SESI/RS, 

mas trazendo um maior alinhamento e fortalecendo à atuação sistêmica. 

Agregam-se a estes ajustes outras ações de gestão, como maior proximidade e 

relacionamento com o mercado, mediante incorporação de estudos e sistemas de inteligência 

de mercado (CRM), melhorias de processos em geral, visando à redução de custos e aumento 
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da eficiência operacional e estratégias de otimização de ativos fixos. Tudo isso, visando dar 

respostas mais rápidas às empresas, com maior produtividade interna e assegurar a 

sustentabilidade organizacional. 

Nessa mesma linha de qualificar serviços, reduzindo custos, o SESI/RS atua em redes 

e em parcerias. Esta atuação visa à complementariedade das ações entre os parceiros, 

agregando valor a projetos de interesse comum, alinhados ao propósito organizacional. As 

parcerias objetivam o compartilhamento/transferência de tecnologia, conhecimento, 

fortalecimento da imagem, minimização de riscos, apoio financeiro, redução de custos, e/ou a 

ampliação da capacidade de atendimento. São principais parceiros externos do SESI/RS: 

Departamento Nacional, SENAI e IEL do RS, Sindicatos Patronais, Governos Estadual e 

Municipais, Conselhos de Classe, Organização Internacional do Trabalho ‒ OIT, Conselho 

Britânico, Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA (NIOSH) e 

Universidades (PUC-RS, UFRGS e UNISINOS). Destacam-se, em 2016, as seguintes ações 

em parceria: Ação Global, Dia Nacional da Construção Social e SESI ComCiênci@ (evento 

voltado ao público jovem estudantil e a comunidade em geral, que leva o Projeto Itinerante do 

Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS ao interior do estado, buscando a integração 

entre ciência, tecnologia e cultura). 
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3 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO 

ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 

Esta seção trata da forma como o SESI/RS planeja sua atuação ao longo do tempo, 

bem como da demonstração dos resultados de seu desempenho em relação aos objetivos e 

metas estabelecidas para o exercício de referência do presente relatório. A fim de organizar a 

apresentação dos dados, a seção está estruturada em três grandes eixos: planejamento 

organizacional, resultados do desempenho orçamentário e resultados operacionais. 

 

 

3.1 Planejamento Organizacional 

 

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

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

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

macropolíticas e posicionamento estratégicos nacionais e o Departamento Regional 

(Unidade), que define as diretrizes, opções estratégicas e metas de longo e curto prazo, 

alinhados ao posicionamento nacional. 

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 externas, assim como as forças e fraquezas 

internas à Organização. O trabalho inicial de análise dos dados e formulação das estratégias é 

realizado pelo Departamento Nacional com a participação dos Departamentos Regionais 

utilizando-se a rede de planejamento, formada por representantes (gestores e técnicos) de 

ambas as instâncias. Também são realizadas para o mesmo fim, 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 também 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 

regionais na Unidade, ocorridas em Reuniões Gerenciais e Workshops de Planejamento com 

Gestores e Técnicos e em outras instâncias decisórias. Além do cenário externo, são 

consideradas nas análises, aspectos internos como o nível de utilização da capacidade 

instalada, as condições tecnológicas e de infraestrutura, a quantidade e qualificação dos 

recursos humanos, o desempenho dos produtos e do mercado, o desempenho geral da 

Organização e os recursos disponíveis. O material e as análises produzidas são consolidados e 



Relatór io  de Ges tão 2016                     SESI  –  Depar tamento Regional  do Rio  Grande do Sul  

21 

utilizados como insumos para a discussão, definição e validação das diretrizes, opções 

estratégicas, indicadores e metas (de curto e longo prazos) em âmbito regional. 

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

estratégico, revendo-se em especial, quando necessário, diretrizes gerais e orçamentárias e as 

opções estratégicas e metas das áreas finalísticas para o ano, com devido ajuste no processo 

de retificação (junho). O desdobramento do plano estratégico em planos anuais é feito 

basicamente por meio do sistema de precificação, que estabelece metas físicas e financeiras as 

quais nortearão produção e orçamento para cada área e produto, a partir dos objetivos e 

opções estratégicas estabelecidas nas áreas técnicas e finalísticas. A Precificação conjuga 

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

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

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

custos para a execução de serviços. 

A partir do novo ciclo de Planejamento Integrado SESI-SENAI-IEL, a Confederação 

Nacional da Indústria ‒ CNI, em conjunto com o Departamento Nacional do SESI, formulou a 

Agenda Estratégica Nacional, com horizonte de aplicação para 2015 a 2022, composta pelos 

seguintes elementos: Resultados Esperados, Diretrizes e Focos Estratégicos. A Agenda 

Estratégica está alinhada ao Mapa Estratégico da Indústria para o período 2013-2022. 

No exercício de 2016, o SESI/RS desdobrou, em nível tático (Plano de Ação), a 

Agenda Estratégica Nacional, desenvolvendo, em paralelo, Plano Estratégico Sistêmico 

Regional, a ser implementado a partir de 2017, tal como comentado no item 2.5. O Plano de 

Ação 2016 do SESI/RS foi estruturado, todavia, de acordo com a metodologia de 

desdobramento estratégico prevista pela Confederação Nacional da Indústria ‒ CNI no 

Planejamento Estratégico Integrado 2015-2022. 

Dando início à elaboração do Plano de Ação 2016, de acordo com o calendário e 

orientações emitidas pela Confederação Nacional da Indústria ‒ CNI, o SESI do Rio Grande 

do Sul elaborou o caderno “Subsídios para Planejamento Estratégico” e realizou uma reunião 

com o corpo gerencial da sede do DR, com o objetivo de analisar os dados e informações 

inerentes aos ambientes externo e interno, apresentados no referido caderno. 

Na análise do ambiente externo, foram considerados cenários econômicos de base 

internacional, nacional e regional/setorial; panorama Brasil e Rio Grande do Sul, previsão de 

arrecadação e os impactos oriundos das mudanças legais. Acerca das condições de ambiente 

interno, foram avaliados aspectos como: resultados operacionais por produto; análise de 

capacidade instalada e recursos disponíveis (Quadro Básico de Lotação; Turnover; Estrutura 

Física; Obras previstas e em andamento); desempenho do portfólio de produtos, dentre outros 

fatores que influenciam as escolhas estratégicas. 

Para aprofundar as discussões e definição das diretrizes estratégicas e premissas 

orçamentárias, foram realizadas reuniões com gestores e técnicos financeiros das áreas 

finalísticas, utilizando-se como recurso, planilhas para simulações físicas, financeiras e 

econômicas, fluxo de caixa, sistema de precificação e outras ferramentas de gestão 
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orçamentária. Em seguida, foram realizadas reuniões com as áreas finalísticas para discussão 

de alternativas de solução frente aos desafios e para elaboração das proposições em termos de 

opções estratégicas. 

Com base na premissa de que no ambiente de atuação regional são definidas as 

contribuições para os desafios nacionais e suas metas específicas, para subsidiar as discussões 

foi revisada a Matriz de Aderência das estratégias regionais à estratégia nacional (Quadro 4 – 

Aderência às Estratégicas Nacionais e Regionais SESI/RS), a qual contempla Direcionadores 

Nacionais vis a vis às Opções Estratégicas Regionais. A partir dessa etapa, o portfólio de 

produtos e serviços foi ajustado com base nas opções estratégicas do ano. Na sequência, 

visando preparar a Organização para o cumprimento das diretrizes e das opções estratégicas, 

foram estabelecidos e validados projetos e aprovados os planos de investimentos em 

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

e plano orçamentário, dentre outros. 

Por fim, o conjunto das atividades e discussões descritas anteriormente, deu origem ao 

Plano de Ação 2016, o qual contempla as diretrizes e opções estratégicas de negócio e de 

gestão, os principais projetos estabelecidos para o ano e as metas físicas globais, desdobradas 

no Plano Orçamentário. Uma versão mais gerencial do Plano foi elaborada e disponibilizada a 

todos os funcionários para conhecimento. Na metade do ano (junho), foi realizado um ajuste 

do Plano para adequá-lo ao momento político e econômico turbulento pelo qual o país 

passava, e que teve reflexos diretos e indiretos nas ações da organização. 

 

 

3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício 

 

O Plano de Ação 2016 seguiu as orientações nacionais, no sentido de atuar conforme 

os focos estratégicos apresentados a seguir: 

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

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

ofertado. 

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

redução de gastos com saúde e diminuição dos índices de absenteísmo e presenteísmo, 

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

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

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

com os desafios da indústria. 

 

Na elaboração do Plano de Ação de 2016, foram consideradas as diretrizes nacionais 

de Seletividade, Intensidade, Escala, Complementariedade e Articulação na oferta de 
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serviços, adaptadas à realidade regional. Em termos finalísticos, a partir das análises de 

ambiência realizadas, foram definidos como principais direcionadores nacionais para 2016: 

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

Básica de Excelência, orientada para o Mundo do Trabalho; 

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

Mundo do Trabalho, para atender às necessidades da Indústria; 

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

melhores práticas; 

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

dependentes, contribuindo para a elevação da produtividade industrial; 

 Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços; 

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

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

e tempo demandados. 

 

As Diretrizes Estratégicas definidas pelo SESI/RS estão alinhadas às diretrizes 

nacionais e são referências para a formulação e desdobramento da estratégia no âmbito 

regional, sendo operacionalizadas por meio de ações de gestão, demonstradas no quadro a 

seguir: 

 

Quadro 4 – Diretrizes Estratégicas do SESI/RS 

 
Fonte: Plano de Ação SESI/RS – Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão – GEPOG 
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Com base nas perspectivas para 2016, análises de mercado, e tendo como referenciais 

as diretrizes nacionais e regionais, o SESI/RS definiu as seguintes Opções Estratégicas para 

sua atuação em 2016: 

 

 EDUCAÇÃO: 

• Ampliar o Ensino Médio Regular, baseado no Modelo SESI de Educação, por meio da 

implantação de escolas de referência, embasadas em novas metodologias de ensino; 

• Expandir a atuação na Educação Continuada para o Mundo do Trabalho, por meio 

da virtualização dos cursos de idiomas, informática, CIPA e Consultoria para 

Educação de Qualidade; 

• Ampliar a oferta de EJA, focando no desenvolvimento de habilidades para o mundo 

do trabalho e estabelecendo uma nova proposta curricular com ênfase em 

matemática, língua portuguesa, inglês e ciências. 

 

 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO: 

• Ampliar a atuação em SST, intensificando a ação do SESI no espaço fabril; 

• Atuar com expertise em SST para a indústria, por meio da adequação de serviços, 

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

• Ampliar a oferta de consultoria em SST, com foco na Gestão de SST, Absenteísmo e 

Reabilitação; 

• Consolidar o SESI/RS como referência em Segurança e Saúde no Trabalho para a 

indústria do RS, atuando como suporte estratégico na tomada de decisões; 

• Consolidar o SESI/RS como referência técnica, por meio da criação de um Centro de 

Referência em SST e implantação do Instituto de Inovação em fatores psicossociais. 

 

 PROMOÇÃO DA SAÚDE: 

• Contribuir, em nível comportamental, organizacional e ambiental, para a construção 

de ambientes de trabalho saudáveis e para a saúde integral dos trabalhadores; 

• Evoluir para uma metodologia de atuação que atenda a demanda por composição de 

serviços diferenciados e aderentes à necessidade da indústria; 

• Fortalecer programas e ações voltados à Promoção da Saúde, por meio do estímulo à 

atividade física e esportiva, alimentação saudável, saúde bucal e relações humanas; 

• Ofertar serviços de odontologia, intensificando a ação no espaço fabril; 

• Revisar o portfólio, reajustando o tamanho da oferta à demanda nos serviços de 

ginástica na empresa e imunização. 
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O quadro a seguir, relaciona as principais opções estratégicas do Plano de Ação 2016 e 

demonstra a aderência entre o Planejamento Estratégico Nacional e as estratégias regionais, 

vinculando os Direcionadores Nacionais para 2015-2022 às Opções Estratégicas para 2016. 

 

Quadro 5 – Aderência Estratégias Nacionais e Regionais SESI/RS 

FOCO 

DIRECIONADOR 

ESTRATÉGICO 

NACIONAL 

DIRETRIZ / OPÇÃO ESTRATÉGICA SESI/RS 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

Promover ações para que o 

SESI seja reconhecido 

como provedor de 

educação básica de 

excelência, orientada para 

o mundo do trabalho. 

• Ampliar o Ensino Médio Regular, baseado no Modelo SESI de 

Educação, por meio da implantação de escolas de referência, 

embasadas em novas metodologias de ensino. 

Fortalecer a atuação 

articulada de SESI, SENAI 

e IEL, voltada à Educação 

para o Mundo do Trabalho, 

para atender às 

necessidades da Indústria. 

• Expandir a atuação na Educação Continuada para o Mundo do 

Trabalho, por meio da virtualização dos cursos de idiomas, 

informática, CIPA e Consultoria para Educação de Qualidade. 

• Ampliar a oferta de EJA, focando no desenvolvimento de 

habilidades para o mundo do trabalho e estabelecendo uma nova 

proposta curricular com ênfase em matemática, língua 

portuguesa, inglês e ciências. 

Q
U

A
L

ID
A

D
E

 D
E

 V
ID

A
 

Ampliar a oferta de 

serviços de Segurança e 

Saúde no Trabalho 

alinhados às melhores 

práticas. 

• Ampliar a atuação em SST, intensificando a ação do SESI no 

espaço fabril. 

• Atuar com expertise em SST para a indústria, por meio da 

adequação de serviços, conforme as características de cada 

segmento de negócio, porte e região. 

• Ampliar a oferta de consultoria em SST com foco na Gestão  de 

SST, Absenteísmo e Reabilitação. 

• Consolidar o SESI/RS como referência em Segurança e Saúde no 

Trabalho para a indústria do RS, atuando como suporte 

estratégico na tomada de decisões. 

• Consolidar o SESI/RS como referência técnica, por meio da 

criação de um Centro de Referência em SST e implantação do 

Instituto de Inovação em fatores psicossociais. 

Promover Soluções para 

melhoria da Qualidade de 

vida do trabalhador e seus 

dependentes, contribuindo 

para a elevação da 

produtividade industrial. 

• Contribuir em nível comportamental, organizacional e ambiental, 

para a construção de ambientes de trabalho saudáveis e para a 

saúde integral dos trabalhadores. 

• Evoluir para uma metodologia de atuação que atenda à demanda 

por composição de serviços diferenciados e aderentes à 

necessidade da indústria. 

• Fortalecer programas e ações voltados à Promoção da Saúde por 

meio do estímulo à atividade física e esportiva, alimentação 

saudável, saúde bucal e relações humanas. 

• Ofertar serviços de odontologia, intensificando a ação no espaço 

fabril. 

• Revisar o portfólio, reajustando o tamanho da oferta à demanda 

nos serviços de ginástica na empresa e imunização. 
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FOCO 

DIRECIONADOR 

ESTRATÉGICO 

NACIONAL 

DIRETRIZ / OPÇÃO ESTRATÉGICA SESI/RS 
D

E
S

E
M

P
E

N
H

O
 D

O
 S

IS
T

E
M

A
 Desenvolver a atuação em 

redes que possibilite a 

ampliação da oferta de 

serviços. 

• Atuar de forma sistêmica. 

• Ofertar serviços de forma integrada. 

• Ampliar o portfólio de soluções integradas para a indústria. 

• Ter nos processos de Inteligência de Mercado e PDI (Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação) a base direcionadora e de 

sustentação dos negócios. 

• Ampliar a participação em mercado (market share). 

• Ampliar a geração de receitas. 

• Condicionar o lançamento de novos produtos à 

autossustentabilidade. 

Aprimorar modelo de 

gestão para garantir 

qualidade dos processos, 

menores custos e 

celeridade da tomada de 

decisão, com vistas a 

atender a indústria no 

escopo e tempo 

demandados. 

• Ampliar o volume de horas alocadas no negócio. 

• Buscar incansavelmente o menor custo em todas as práticas e 

ações cotidianas. 

• Organizar e otimizar processos. 

• Racionalizar estruturas. 

•  Reconhecer os talentos e valorizar a cultura do fazer, com 

proatividade, criatividade, colaboração e autogestão. 

Fonte: Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão– GEPOG 

 

No desdobramento das diretrizes e opções estratégicas, os principais riscos 

identificados em 2016, frente ao cenário reportado na apresentação e no item 2.3, referem-se à 

sustentabilidade econômica da organização. Além da crise econômica vivida pelo país, os 

riscos a que a organização está exposta referem-se à perda de arrecadação compulsória das 

indústrias (seja por conta da crise, seja por reenquadramento de empresas pelo Simples, 

Regulamentação da Terceirização, por perdas de segmentos a exemplo da agroindústria ou 

por outras possíveis reformas políticas em âmbito tributário, trabalhista ou político), 

crescimento e estruturação da concorrência (principalmente em áreas como Segurança e 

Saúde do Trabalho e Odontologia) e riscos de não conformidade a processos legais, sendo 

este último bastante crítico, dado o caráter parafiscal do SESI e a alta regulamentação técnica 

dos serviços prestados. Riscos de compliance e riscos operacionais, vinculados a cada área 

finalística, estão sempre presentes e são constantemente monitorados. Em 2016 o primeiro 

trimestre transcorreu sob a expectativa de assinatura de acordo com o Governo Federal, a 

partir do qual o SESI assumiria a prestação de alguns serviços públicos, o que impactaria em 

risco financeiro, realocação de recursos para atividades não programadas e redução de 

serviços regularmente prestados. O acordo não se concretizou, sendo prejudicado pelas 

mudanças na política institucional do país. 

Os demais riscos receberam o devido tratamento por meio de ações de gestão, como a 

contínua contenção de gastos, fortalecimento das estratégias de mobilidade e virtualidade, 

revisão do portfólio, ajustes de QBL, implementação de novos padrões de trabalho, 
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otimização de processos internos, virtualização de capacitações e a integração e otimização de 

estruturas, tal como referido em outras seções do relatório. 

As diretrizes e opções estratégicas, bem como as principais metas para o ano de 2016, 

foram disseminadas a todos os colaboradores por meio da publicação do Plano de Ação 2016, 

(formato gerencial) na intranet, disseminação de cartaz em formato A3, contendo diretrizes, 

opções, projetos e indicadores/metas, encontros técnicos e reuniões de equipes realizadas 

presencial ou virtualmente. Complementarmente, para a comunicação das estratégias e metas 

globais o Diretor-superintendente divulgou em seu Blog (ferramenta disponível no portal 

interno) mensagem para todos os funcionários reforçando a estratégia para o ano e 

disponibilizando link para acesso ao Plano de Ação 2016. 

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 das 

áreas finalísticas e da operação, englobando também melhorias em processos e padrões de 

trabalho, dentre outros. Em janeiro de 2017 foi elaborado material contendo as ações 

relacionadas ao cumprimento das opções estratégicas e o resultado alcançado para os 

indicadores definidos no Plano de Ação 2016, evidenciando desta forma, a realização das 

principais metas em relação ao previsto para o ano. O Diretor-Superintendente realizou 

reunião com técnicos do Departamento Regional, assim como reunião com os Gerentes de 

Operação e Áreas Técnicas para disseminar os resultados 2016, utilizando o Portal Conecta ‒ 

Blog para comunicar a todos os funcionários o conteúdo do documento. 

 

 

3.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico 

 

Como comentado nos itens 2.5 e 3.1, o ano de 2016 se configurou como um período 

de transição para o Planejamento Estratégico Sistêmico. Este processo foi iniciado quando da 

criação da GEPOG, em janeiro de 2016. Durante este ano o Planejamento Estratégico do 

SESI Nacional foi desdobrado regionalmente em formato de Plano de Ação, como já descrito 

no item 3.1. 

Assim, o Plano Estratégico da Unidade para o novo ciclo encontra-se em estágio 

inicial de elaboração, tendo sido estabelecido o conjunto estratégico regional composto por 

diretrizes, desafios, indicadores, metas e projetos estratégicos. O Plano Estratégico Nacional, 

todavia, já está em implementação, visto que boa parte da agenda estratégica nacional foi 

ajustada conforme os novos cenários, sem ruptura em relação aos focos e diretrizes 

estratégicas e contemplando a revisão de metas de longo prazo (rampa de contribuição do 

regional ao plano nacional). 
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3.1.3 Vinculação dos planos da Unidade com as competências 

institucionais e outros planos 

 

As diretrizes e opções estratégicas do SESI/RS estão em absoluta consonância com a 

finalidade regulamentar da organização, citada na seção 3.1, a saber: atuar para o bem estar 

do trabalhador, auxiliando-o a resolver os seus problemas básicos de existência, em áreas 

tão diversas como saúde, alimentação, instrução, recreação, trabalho, convivência social, 

dentre outras. Também traduzem a finalidade de contribuir para elevar a produtividade 

industrial e para a melhoria geral do padrão de vida das pessoas. As opções estratégicas estão, 

igualmente, aderentes ao Planejamento Estratégico Integrado da Confederação Nacional da 

Indústria (conforme item 3.1.1 – Quadros 4 e 5), que visa fortalecer e posicionar o SESI como 

Entidade capaz de apoiar as indústrias brasileiras na busca de uma maior competitividade, a 

fim de que possam se inserir mais facilmente num mercado global cada vez mais instável e 

competitivo. 

 

 

3.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos 

 

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

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

reuniões do Conselho Regional, reuniões de Gestores e reuniões Técnicas e Operacionais 

periódicas, com base, em especial, em relatórios extraídos de sistemas de Business Inteligence 

‒ BI, denominados painéis de desempenho. Os painéis conjugam dados e informações de 

desempenho físico, financeiro e de outros indicadores de gestão em geral (pessoas, mercado, 

investimentos), estando acessíveis virtual ou fisicamente à Direção e demais instâncias 

tomadoras de decisão. 

Da mesma forma, são acompanhados 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). Nas 

reuniões de monitoramento do desempenho, é analisado o desempenho dos resultados de 

gestão, operacionais e de mercado, por áreas finalística, por produtos/serviços; tipo de público 

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

esferas estratégicas, gerenciais e operacionais. 

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

Regional, as Execuções Orçamentárias (física, financeira e econômica), sob a forma de 

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

produção e de gestão. No nível gerencial são avaliados, por Direção e Gerências, os 
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desempenhos de produção e financeiro (Demonstração de Resultados). No tocante à esfera 

operacional são também analisados os desempenhos de produção e financeiros, nas diversas 

unidades que oferecem e executam os serviços prestados pelo SESI/RS. 

 

 

3.3 Desempenho Orçamentário 

 

O Orçamento do SESI/RS está alinhado às ações programadas no Plano de Ação e às 

diretrizes do planejamento estratégico, garantindo assim, os recursos para a execução das 

mesmas. 

Neste item são demonstradas a programação e execução do orçamento do SESI/RS no 

conjunto de receitas e despesas, detalhando eventuais ocorrências que interferiram na 

evolução destas rubricas orçamentárias. 

 

 

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

responsabilidade da Unidade 

 

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

 

 

3.3.2 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário 

 

Seguindo as diretrizes orçamentárias básicas: I) de crescimento de receitas de serviços, 

que sustentem a operação e a produção física; II) de otimização de estruturas físicas, com 

redução de custos e, III) de obtenção de resultado operacional, que sustente os investimentos, 

foram dimensionados os montantes de verbas orçamentárias. Ao comparar os orçamentos 

retificados de 2015 e de 2016, o resultado foi uma redução de 16,87% no Orçamento Total. 

Nas Despesas Correntes previu-se uma queda de 15,49% e nas Despesas de Capital queda de 

23,13%. Por outro lado, na Receita de Contribuição Compulsória planejou-se a queda de 

6,77% e nas Receitas de Serviços um acréscimo de 3,40%. 

Na execução orçamentária de 2016, esta programação confirma-se com a queda da 

maior fonte de receita do SESI/RS, a Contribuição Compulsória (-0,90%) e o atingimento de 

metas de crescimento das receitas próprias, como as receitas de serviços, com variação 

positiva de 20,46%, ambas comparadas à execução do exercício anterior. Na evolução dessas 

rubricas foram executados 99,39% e 102,10% dos respectivos orçamentos previstos. Portanto, 
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a queda da contribuição compulsória foi compensada com o crescimento da receita de 

serviços, garantindo a sustentação das aplicações de recursos (despesas) e, ainda, 

possibilitando acumular um resultado econômico para exercícios futuros. 

A Receita Patrimonial, cuja principal conta origina-se nas aplicações financeiras em 

mercado de capitais e em cadernetas de poupança, obtidas a partir de saldos disponíveis em 

contas correntes da organização, executou 127,70% da previsão orçamentária. 

As Outras Receitas, cuja execução orçamentária foi de 98,81%, são compostas em 

grande parte pelas receitas com apoios financeiros do Departamento Nacional, obtidas por 

meio de fomentos em projetos de inovação em educação e qualidade de vida, e realizaram 

praticamente a totalidade prevista no exercício. 

Nas aplicações de recursos, a Despesa Total executou 90,51% do Orçamento de 2016. 

Em termos de Despesas Correntes e de Capital, com desempenho abaixo do orçamento 

previsto, 98,65% e 50,22%, respectivamente. Estes mesmos grupos de despesas, comparados 

à execução de 2015, obtiveram respectivamente as execuções com variações negativas em 

10,70% e 54,30%. 

Por fim, na execução orçamentária do SESI/RS confirmaram-se as premissas de 

ampliação das receitas de mercado, redução de custos, melhoria de processos, aumento da 

eficiência operacional e também a desmobilização de ativos fixos, por meio de ações como: 

mudanças de estruturas e portfólio, modelos de atuação mais flexíveis como mobilidade e 

virtualidade; atuação mais sistêmica e transversal. Tal comportamento validou a função 

primordial de planejamento e execução na estimativa de receitas e autorização de despesas 

correntes, que suportam a operação, ratificando o planejamento como um importante 

instrumento de controle na execução das contas, programas e resultados esperados. 
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3.3.3 Execução descentralizada com transferência de recursos 

 

Neste item, o SESI/RS apresenta resumo das transferências realizadas pela Entidade 

no decorrer do exercício de 2016, bem como, o acompanhamento e controles efetuados para o 

cumprimento das normativas. 

 

Quadro 6 – Instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 

Unidade concedente ou contratante 

Nome: Serviço Social da Indústria / Departamento Regional do Rio Grande do Sul – SESI/RS 

Modalidade 

Quantidade de 

instrumentos celebrados 
Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00) 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Convênios 3 3 5 R$ 29.499.312,90 R$ 30.015.857,00 R$ 30.012.349,14 

Patrocínios -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Auxílios a Terceiros -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Totais 3 3 5 R$ 29.499.312,90 R$ 30.015.857,00 R$ 30.012.349,14 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

 

Visão Gerencial da Prestação de Contas dos Recursos pelos Recebedores 

 

O quadro abaixo apresenta a situação gerencial da prestação de contas, pelos 

recebedores dos recursos transferidos pelo SESI/RS, no exercício de 2016: 

 

Quadro 7 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UPC 

Unidade Concedente 

Nome: Serviço Social da Indústria Departamento Regional do Rio Grande do Sul – SESI/RS 

Exercício da 

Prestação 

das Contas 

Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Contratos 

de repasse 

Instrumentos 

congêneres 

Exercício do 

Relatório de 

Gestão 

Contas Prestadas 
Quantidade 3 -0- -0- 

Montante Repassado R$ 29.499.312,90 -0- -0- 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade -0- -0- -0- 

Montante Repassado -0- -0- -0- 

Exercícios 

Anteriores 

Contas NÃO 

Prestadas 

Quantidade -0- -0- -0- 

Montante Repassado -0- -0- -0- 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

 

Visão Gerencial da Análise das Contas Prestadas 
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No quadro a seguir, o SESI/RS apresenta informações sobre a análise de contas, 

apresentadas no exercício de referência, de forma a evidenciar a qualidade do gerenciamento 

empreendido. 

 

Quadro 8 – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Serviço Social da Indústria Departamento Regional do Rio Grande do Sul – SESI/RS 

Contas apresentadas ao repassador no exercício de 

referência do relatório de gestão 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

repasse 

Instrumentos 

congêneres 

Contas analisadas 

Quantidade aprovada 3 -0- -0- 

Quantidade reprovada -0- -0- -0- 

Quantidade de TCE instauradas -0- -0- -0- 

Montante repassado (R$) R$ 29.499.312,90 -0- -0- 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade -0- -0- -0- 

Montante repassado (R$) -0- -0- -0- 
Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos 

 

Dos instrumentos vigentes no exercício de referência, o cronograma de prestação de 

contas foi cumprido nos prazos estabelecidos pelo SESI/RS. 

 

 

3.3.4 Informações sobre a realização das receitas 

 

Neste item, estão relacionadas informações das receitas do SESI/RS, no exercício de 

2016, com respectiva análise crítica: 

 

Quadro 9 – Demonstração da receita prevista e arrecadada 
Valores em R$ 1,00 

Receitas Previsão 2016 
Arrecadação 

Efetiva 2016 
Previsão 2015 

Arrecadação 

Efetiva 2015 

Receitas Correntes R$ 266.045.966,70 R$ 268.285.580,56 R$ 320.139.227,61 R$ 293.609.420,66 

Receitas de Contribuições R$ 219.759.347,00 R$ 218.413.240,35 R$ 235.720.132,00 R$ 220.423.824,93 

Receita Patrimonial R$ 11.600.000,00 R$ 14.813.016,16 R$ 13.434.288,00 R$ 13.586.988,03 

Receitas de Serviços R$ 23.836.771,93 R$ 24.338.405,03 R$ 23.052.129,65 R$ 20.204.973,54 

Outras Receitas Correntes R$ 10.849.847,77 R$ 10.720.919,02 R$ 47.932.677,96 R$ 39.393.634,16 

Receitas de Capital R$ 70.000,00 R$ 10.118.995,00 -0- R$ 111.772,50 

Alienação de Bens R$ 70.000,00 R$ 118.995,00 -0- R$ 111.772,50 

Outras Receitas de Capital -0- R$ 10.000.000,00 -0- -0- 

Total das Receitas R$ 266.115.966,70 R$ 278.404.575,56 R$ 320.139.227,61 R$ 293.721.193,16 

Fonte: Gestão de Contabilidade: ORC 810 / PC-1 2016 e 2015 
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As receitas totais previstas para o exercício de 2016, de R$ R$ 266.115.966,70, 

estavam compostas em 99,97% por receitas correntes e 0,03% de receitas de capital. Das 

receitas correntes, as rubricas mais representativas foram às receitas de contribuições, 

representando 82,60%. Quanto à arrecadação efetiva, que foi de R$ 278.404.575,56, a 

composição apresentou 96,37% de receitas correntes e 3,63% de capital. Das receitas 

correntes, as de contribuições, sozinhas, representaram 81,41%. 

A Entidade, no exercício de 2016, arrecadou R$ 12.288.608,86 a maior do que o 

previsto, representando 4,62% acima do total previsto. Cooperaram para a receita positiva 

(acima da previsão) as Receitas de Serviços, que atingiram R$ 24.338.405,03, R$ 501.633,10 

acima do previsto, a Receita Patrimonial, com R$ 14.813.016,16, R$ 3.213.016,16 acima do 

previsto e as Receitas de Capital, com R$ 10.118.995, R$ 10.048.995,00 acima do previsto. 

As Receitas Correntes, quando comparadas com o montante total arrecadado em exercícios 

anteriores, apresentam uma queda de 7,16% em relação a 2014 e 8,63% em relação a 2015 em 

valores nominais, sem acrescentar índices inflacionários. 

Impactada pela crise econômica instalada já em 2015, a queda da receita de 

contribuição compulsória, com execução orçamentária negativa de R$ 2.010.584,60, tal como 

foi referenciado no item 3.3.2, foi um fator decisivo para a iniciativa da organização em 

buscar elevar as receita de serviços já na previsão do orçamento de 2016. Para tanto, foram 

realizadas adequações por meio de correções estratégicas no portfólio de produtos. 

Na rubrica de Receitas de Capital foi registrado o Empréstimo do Departamento 

Nacional ‒ DN, para dar início ao processo de implantação do sistema de gestão escolar ‒ 

SGE, que será amortizado no decorrer de 2017 e 2018, cuja previsão, quando da elaboração 

inicial e retificada do orçamento, em agosto de 2015 e junho de 2016, não era conhecida. 

 

 

3.3.5 Informações sobre a execução das despesas 

 

Na expectativa de demonstrar, de forma sucinta e gerencial, a execução das despesas 

da Entidade, o SESI/RS, apresenta a execução das despesas sob duas perspectivas: por 

modalidade de licitação ou contratação e por grupo e elemento de despesa, conforme segue: 

 

Despesas totais por modalidade de contratação 

 

Em relação à classificação das despesas por modalidade de licitação, no exercício de 

referência, a distribuição no quadro se apresenta conforme segue: 
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Quadro 10 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2016 
Valores em R$ 1,00 

Despesa/Conta R$ % 

Modalidade de Licitação Contratações Diretas2 

Concorrência* Convite* Pregão* Concurso 
Dispensa por 

valor* 

Demais 

Dispensas* 
Inexigibilidade* 

Pessoal e Encargos 

Sociais 
R$ 115.420.731,19 47,92% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Juros e Encargos da 

Dívida 
R$ 478.204,42 0,20% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Contribuições 

(Correntes) 
R$ 15.346.859,93 6,37% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Subvenções Sociais 

(Correntes) 
R$ 14.152.452,97 5,88% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Diárias R$ 300,00 0,00% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Material de Consumo R$ 11.945.692,61 4,96% R$ 316.053,00 R$ 0,00 R$ 8.666.506,92 -0- R$ 3.209.543,51 R$ 101.724,78 R$ 1.131.949,26 

Passagens e Despesas 

com Locomoção 
R$ 3.893.516,56 1,62% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Outros Serviços de 

Terceiros 
R$ 57.173.090,92 23,74% R$ 2.926.342,43 R$ 65.983,41 R$ 36.967.279,53 -0- R$ 4.039.556,08 R$ 4.385.554,20 R$ 5.979.316,59 

Arrendamento Mercantil -0- 0,00% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Auxílios (Capital) -0- 0,00% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Obras e Instalações 

(Capital) 
R$ 20.288.853,11 8,42% R$ 20.547.312,83 R$ 0,00 R$ 96.525,50 -0- R$ 731.924,52 R$ 30.945,90 -0- 

Equipamentos e Material 

Permanente (Capital) 
R$ 1.407.512,43 0,58% R$ 4.357,53 R$ 0,00 R$ 1.388.930,83 -0- R$ 459.828,08 -0- -0- 

Inversões Financeiras R$ 461.265,61 0,19% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Amortização da Dívida R$ 291.061,23 0,12% -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Total das Despesas R$ 240.859.540,98 100,00% R$ 23.794.065,79 R$ 65.983,41 R$ 47.119.242,78 R$ 0,00 R$ 8.440.852,19 R$ 4.518.224,88 R$ 7.111.265,85 

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

 
* A estratificação dos valores por modalidade de licitação ou contratações diretas, está baseada nos pedidos de compras emitidos pela Entidade, no exercício de referência do 

Relatório de Gestão.  

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

Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC). 
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Quadro 11 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2015 
Valores em R$ 1,00 

Despesa/Conta R$ % 

Modalidade de Licitação Contratações Diretas3 

Concorrência Convite Pregão Concurso 
Dispensa por 

valor 

Demais 

Dispensas 
Inexigibilidade 

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

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

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

Subvenções Sociais 

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

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

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

Passagens e Despesas com 

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

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

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

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

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

Equipamentos e Material 

Permanente (Capital) 
R$ 5.834.426,93 1,99% -0- -0- R$ 5.385.071,04 -0- R$ 294.949,39 R$ 2.239,00 R$ 152.167,50 

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

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

Total R$ 293.721.193,16 100,00% R$ 46.184.280,50 R$ 81.505,53 R$ 53.733.766,65 -0- R$ 8.211.233,62 R$ 3.365.102,91 R$ 5.844.039,35 

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

 

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

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

 

O demonstrativo a seguir compreende informações sobre a programação orçamentária do SESI/RS para o exercício de 2016, classificadas 

por despesas correntes e despesas de capital, bem como a variação, em relação ao exercício de 2015. 

 

Quadro 12 – Demonstração das despesas correntes 

Despesa Corrente 

Grupos de Despesa / Exercício 
Prevista Realizada 

2016 2015 2016 2015 

1. Despesas de Pessoal R$ 115.420.731,19 R$ 131.625.398,15 R$ 115.420.731,19 R$ 126.915.226,01 

1.1. Vencimentos e Vantagens Fixas R$ 57.076.465,15 R$ 63.999.203,10 R$ 57.076.465,15 R$ 61.026.225,76 

1.2. Obrigações Patronais R$ 42.555.439,47 R$ 48.465.848,93 R$ 42.555.439,47 R$ 48.559.200,26 

1.3. Demais elementos do grupo R$ 15.788.826,57 R$ 19.160.346,12 R$ 15.788.826,57 R$ 17.329.799,99 

2. Juros e Encargos da Dívida R$ 478.204,42 -0- R$ 478.204,42 -0- 

2.1. Juros sobre dívida por contrato R$ 478.204,42 -0- R$ 478.204,42 -0- 

3. Outras Despesas Correntes R$ 105.511.912,99 R$ 130.357.715,10 R$ 102.511.912,99 R$ 117.683.236,80 

3.1. Outros serviços de terceiros – PJ R$ 55.552.513,53 R$ 73.885.266,31 R$ 52.552.513,53 R$ 65.804.842,98 

3.2. Contribuições R$ 15.346.859,93 R$ 16.178.465,85 R$ 15.346.859,93 R$ 15.469.215,65 

3.3. Subvenções Sociais R$ 14.152.452,97 R$ 16.869.761,42 R$ 14.152.452,97 R$ 14.546.641,35 

3.4. Demais elementos do grupo R$ 20.460.086,56 R$ 23.424.221,52 R$ 20.460.086,56 R$ 21.862.536,82 

Fonte: Relatórios Contábeis da Gestão de Controladoria – GECON 
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Quadro 13 – Demonstração das despesas de capital 

Despesa de Capital 

Grupos de Despesa / Exercício 
Prevista Realizada 

2016 2015 2016 2015 

4. Investimentos R$ 43.952.791,26 R$ 57.836.148,44 R$ 21.696.365,54 R$ 49.103.634,28 

4.1. Obras e Instalações R$ 33.545.278,83 R$ 46.850.842,72 R$ 20.288.853,11 R$ 43.269.207,35 

4.2. Equipamentos e Material Permanente R$ 10.407.512,43 R$ 10.985.305,72 R$ 1.407.512,43 R$ 5.834.426,93 

5. Inversões Financeiras R$ 461.265,61 R$ 319.965,92 R$ 461.265,61 R$ 19.096,07 

5.1. Aquisição de títulos representativos de 

capital já integralizado 
R$ 441.472,00 R$ 300.000,00 R$ 441.472,00 -0- 

5.2. Depósitos Compulsórios R$ 19.793,61 R$ 19.965,92 R$ 19.793,61 R$ 19.096,07 

6. Amortização da Dívida R$ 291.061,23 -0- R$ 291.061,23 -0- 

6.1. Principal da dívida contratual resgatado R$ 291.061,23 -0- R$ 291.061,23 -0- 

Fonte: Relatórios Contábeis da Gestão de Controladoria – GECON 
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A despesa total orçada do SESI/RS é composta por despesas correntes, em 83,20% e 

despesa de capital, em 16,80%. A despesa corrente é constituída de despesa de pessoal e 

encargos sociais, juros e encargos da dívida interna e outras despesas correntes. Nesta última 

natureza de gastos, estão inseridas as despesa com ocupações e utilidades, material de 

consumo, serviços de terceiros, despesas financeiras e outras. 

A redução do número de trabalhadores empregados na indústria, devido ao cenário 

econômico recessivo ocorrido no período, refletiu na queda da procura pelos serviços 

ofertados pelo SESI. Assim, com a produção física afetada, a Entidade precisou adequar o seu 

quadro de funcionários à nova realidade da demanda, apresentando um gasto anual, portanto, 

menor do que o ano anterior, na rubrica que demonstra o gasto total com pessoal e seus 

encargos, gerado pela redução de 93 postos de trabalho. Além da rubrica de pessoal e 

encargos sociais, as rubricas de transportes e viagens, passagens, hospedagens e locação de 

espaços também foram influenciadas, estas, por conta da medida de se realizar treinamentos e 

capacitações operacionais de forma virtual. Já, na telefonia fixa, as substituições dos telefones 

fixos por VOIP viabilizaram a redução de custos em comunicação. 

O novo formato de oferta de serviços na Educação à Distância e virtualizações de 

alguns cursos e também as adequações nos Jogos do SESI, programas Atleta do Futuro, 

Novos Horizontes e a revisão da metodologia da Olimpíada Estadual contribuíram para a 

queda em compras de gêneros alimentícios, material didático, acervos bibliográficos, material 

esportivo e uniformes. 

Com a retração dos valores arrecadados, em comparação com os exercícios anteriores, 

se fez necessária a revisão dos projetos de investimentos, o que promoveu a redução de 

algumas ações anteriormente previstas e a consequente priorização de outras. Assim sendo, no 

exercício de 2016 foram programadas e concluídas as construções das Escolas de Ensino 

Médio em Sapucaia do Sul, Gravataí, Montenegro. Esta natureza de gastos é classificada nas 

Despesas de Capital e também impactam no cálculo dos gastos aplicados em Educação. 

Por fim, durante o exercício de 2016 a organização recebeu um aporte de recursos 

vindos do Departamento Nacional do SESI, a título de empréstimo para cobrir gastos com a 

implantação do projeto do sistema informatizado de gestão escolar. A consecução deste 

projeto está prevista para os próximos exercícios de 2017 e 2018. 

 

 

3.4 Desempenho operacional 

 

Apesar do cenário recessivo, que atingiu fortemente o setor industrial e, 

consequentemente, impactou os níveis de contribuição das indústrias, reduzindo recursos, foi 

possível identificar oportunidades para o SESI/RS, visto que vários desafios históricos 

permanecem atuais: baixo nível de escolaridade dos trabalhadores, baixa produtividade na 

indústria, riscos de doenças, acidentes do trabalho e custos com afastamento destacaram-se 
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como desafios sociais importantes para o SESI/RS, que em 2016 realizou 9.383.601 

atendimentos, atingindo 104,90% da meta prevista. 

Os investimentos em educação são cada vez mais necessários e fundamentais para 

melhorar a produtividade do trabalhador e a competitividade da indústria. Em linhas gerais, 

observa-se que a demanda é por uma educação de qualidade, com novos métodos e 

tecnologias educacionais capazes de aprimorar a experiência do ensino-aprendizagem, 

formando pessoas não só em termos de competências cognitivas, mas também nas 

competências comportamentais. 

Neste sentido o SESI/RS segue investindo fortemente em educação básica e 

continuada, onde foram realizadas 64.377 matrículas. 

No Ensino Médio Regular, baseado no Modelo SESI de Educação, foram implantadas 

escolas de referência, embasadas em novas metodologias de ensino. Em 2016, contou-se com 

duas Escolas em funcionamento e outras duas em construção que são respectivamente: 

• Escola de Ensino Médio SESI Eraldo Giacobbe – Pelotas; 

• Escola SESI de Ensino Médio Arthur Aluízio Daut – Sapucaia do Sul; 

• Escola SESI de Ensino Médio Albino Marques Gomes – Gravataí; e 

• Escola SESI de Ensino Médio Montenegro – Montenegro. 

Todavia, apesar dos investimentos em tecnologia e formação continuada de 

professores, bem como dos prêmios alcançados pelos alunos em feiras cientificas nacionais e 

internacionais, as escolas atingiram 72,40% das matrículas propostas inicialmente. Isso se 

deve ao fato de que o ingresso nas escolas de Ensino Médio se dá somente no 1º ano, assim, 

quando há dificuldades neste primeiro ingresso, arca-se com o ônus do não alcance das metas 

durante o 2º e 3º ano, como no caso da Escola de Pelotas, provocando uma lacuna. Além 

disso, a Escola de Sapucaia do Sul teve atraso na avaliação dos seus processos de autorização 

e credenciamento junto aos órgãos normativos do Sistema Estadual de Educação, assim, os 

períodos de matricula só puderam ser abertos após a grande maioria dos pais já terem 

garantido vagas para seus filhos em outras escolas. Outro fator a ser considerado é que muitos 

jovens nesta faixa etária já estão ou pretendem atuar no mercado de trabalho com o objetivo 

de contribuir para a renda familiar, determinante na não escolha por uma metodologia 

diferenciada que prevê dedicação integral do aluno. 

Por uma decisão estratégica de reposicionamento de portfólio a EJA presencial no 

final do 1º semestre de 2016 foi descontinuada. A partir do 2º semestre os investimentos 

ficaram direcionados somente para a modalidade à distância – melhoria da plataforma 

moodle, aprimoramento curricular, formação de professores e ampliação do monitoramento 

dos acessos de alunos e docentes à plataforma de estudos. A oferta de EJA nos cursos de 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, na modalidade EAD atende trabalhadores da indústria e 

dependentes com mais de 18 anos de idade. A oferta até 2015 era desenvolvida na Escola 

Eraldo Giacobbe – Pelotas e nos polos de apoio presencial de Bagé, Lajeado, Guaporé, 
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Farroupilha, Novo Hamburgo, Parobé, Igrejinha, Caxias do Sul e Porto Alegre. Em 2016 o 

polo de Novo Hamburgo tornou-se escola. 

Ainda em 2016 teve-se na Educação Infantil o reflexo do Plano Nacional de Educação 

– PNE, que prevê a universalização da Educação Infantil na faixa etária de 04 a 05 anos. 

Percebe-se que a meta projetada para 2016 não foi atingida, consequência da expansão dos 

atendimentos da Educação Pública Municipal. 

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

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

cognitivo, em complemento à ação da escola regular, sofreu, em virtude das perspectivas 

econômicas anunciadas em 2015, alteração no que diz respeito à gratuidade. Assim, no ano de 

2016 o programa deixou de ter 100% de subsídio do SESI e passou a exigir contrapartida das 

famílias atendidas. Concomitantemente foi revista a manutenção da oferta em algumas 

unidades que não corresponderam em matrículas à mudança estabelecida. Como resultado, 

1.773 crianças foram atendidas. 

A Educação Continuada para o Mundo do Trabalho foi desenvolvida na forma 

presencial e virtual. A diretriz estratégica da virtualização ganha concretude maior no ano de 

2016, em transição, ainda com o desenvolvimento residual de alguns cursos presenciais em 

que se atingiu 20.813 matrículas. Com a oferta de 22 cursos EAD, que trabalharam as 

competências interpessoais e cognitivas a partir do 2º semestre, foram alcançadas 8.706 

matrículas. O resultado é consequência de uma série de fatores, dentre os quais destacam-se 

os problemas com a plataforma LMS e a resistência à modificação de paradigmas das aulas 

presenciais para virtuais. 

Uma vez que a produtividade das empresas está diretamente relacionada ao bem estar 

de seus colaboradores, ações que visem à melhoria da qualidade de vida do trabalhador e à 

redução de acidentes tornam-se relevantes para o setor produtivo, bem como para a sociedade 

como um todo. Mais do que nunca, se valoriza o conceito de vida saudável, com a promoção 

da saúde adquirindo um novo status num cenário de maior longevidade e alteração na 

pirâmide social do país. O maior rigor na legislação e as boas práticas das empresas levam à 

constante necessidade de reduzir riscos à segurança e à saúde nos ambientes de trabalho, seja 

no sentido de melhorar a produtividade das empresas, seja no sentido de melhorar as 

condições de vida e trabalho dos trabalhadores. Desta forma, buscando alavancar o foco 

Qualidade de Vida no aumento da competitividade da indústria, por meio da redução de 

gastos com saúde e diminuição dos índices de absenteísmo, o SESI iniciou a implementação 

de seu novo modelo de atuação, que direciona ações para um olhar sistêmico de forma a 

contribuir em nível comportamental, organizacional e ambiental, na construção de ambientes 

de trabalho seguros e para a saúde integral dos trabalhadores. 

Dentre as principais realizações da área de Qualidade de Vida, destaca-se o resultado 

de 4.940.341 atendimentos, destes, 3.481.343 em promoção da saúde e 1.458.998 em 

segurança e saúde no trabalho. Foram ampliadas as modalidades na atividade física e prática 

esportiva com a expansão da oferta em mais Centros de Atividades. A meta física foi atingida 
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em 105,19%, em um total de 32.588 trabalhadores atendidos, crescimento este alavancado 

principalmente pelos Grupos de Afinidades e Corporativo Fitness. Nos jogos do SESI, com a 

revisão da metodologia houve a descontinuidade do modelo da Olimpíada Estadual visando à 

otimização de recursos, o que resultou na alteração do sistema de disputas, reduzindo o 

número máximo de jogos por competição e a realização de algumas modalidades, sem a 

contratação dos serviços de arbitragem. Houve também o crescimento dos torneios internos 

das empresas, que por sua forma de realização, atenderam um grande número de 

trabalhadores com um baixo custo operacional. Em ações de Saúde e Bem Estar, a meta foi 

superada em 34,06%, alcançando um total de 971.297 trabalhadores atendidos principalmente 

pelo maior uso dos espaços esportivos e de convivência das unidades do SESI e pelos eventos 

do Dia Saudável. 

Ainda na área de Qualidade de Vida, mais especificamente no âmbito da Segurança e 

Saúde no Trabalho ‒ SST, o SESI buscou em 2016 uma reposição do portfólio, no qual se 

intensificou a preparação interna para a prestação de serviços dedicados à Gestão em SST, 

com objetivos direcionados à redução do absenteísmo, acidentes e à gestão do Fator 

Acidentário de Prevenção ‒ FAP, que faz com que as empresas necessitem investir mais na 

gestão dos programas legais e nas ações de promoção de saúde integradas, de forma a gerir os 

indicadores de acidentalidade e adoecimento com mais efetividade. Destinado a essas 

necessidades da indústria, o SESI buscou qualificar equipes consultivas para abordagens 

integradas e voltadas à gestão de programas, por meio de diagnósticos relacionados ao 

cumprimento legal das Normas Regulamentadoras e das condições do ambiente de trabalho, 

tais como o Diagnóstico Situacional e de Conformidade Legal como subsídio ao Programa de 

Prevenção de Perdas Auditivas – PPPA. Destacam-se outros de extrema importância: 

Diagnóstico de Conformidade Legal – DCL 18, para NR 18 voltado à Indústria da 

Construção, DCL 36 para Indústria de Alimentos, dois setores muito demandantes devido ao 

perfil acidentário e de afastamento do trabalho. 

Os programas relacionados à área de Segurança e Saúde no Trabalho, tais como o 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional e Programa de Prevenção da Perda Auditiva e Vacinação atingiram 195.609 

trabalhadores. 

Mesmo com o cenário pouco promissor e adverso, as ações finalísticas do SESI não 

deixaram de ser cumpridas. As ações, apresentadas neste item, estão baseadas em opções 

estratégicas voltadas para o desenvolvimento, fortalecimento e expansão do atendimento à 

indústria de acordo com o propósito do SESI/RS, de ser agente de transformação social, 

induzindo a competitividade da indústria e a melhoria das condições de vida dos 

trabalhadores. 
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3.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho 

 

Este item tem por objetivo apresentar uma análise dos principais indicadores utilizados pela organização, para monitorar o seu 

desempenho estratégico e operacional. 

 

Quadro 14 – Indicadores de Desempenho da Entidade – Exercício 2016 

N.º Nome do Indicador 

Índice de 

Referência 

(Alcançado 

em 2015) 

Índice 

Previsto 

Índice 

Alcançado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo / critério de apuração 

Unidade de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

01 
Sustentabilidade 

financeira 
9,56% 14,00% 18,59% Mensal 

[(Receita Total – Despesas Correntes) / Receita 

Total] * 100 
% Economicidade 

02 
Margem líquida total 

das linhas de negócio 
-8,56% -1,39% 13,49% Mensal (Resultado líquido / receita total) x 100 % Eficiência 

03 

Índice de 

disponibilidades 

(liquidez imediata) 

2,55 1,45 3,00 Mensal 

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

Passivo Circulante 

Se RL < 0: ID = Disponibilidades / Passivo 

Circulante 

Índice Eficiência 

04 Liquidez geral 3,65 -0- 2,70 Mensal Ativo / Passivo Índice Eficiência 

05 

Nº Folhas de 

Pagamento 

sustentadas pelas 

Disponibilidades 

8,57 5,00 11,40 Mensal 
{[Ativo Circulante Disponibilidades] / 

[(Despesa Pessoal e Encargos / nº meses)]} 
Número Eficiência 

06 

Nº Desembolsos 

Operacionais 

sustentados pelas 

Disponibilidades 

4,45 3,00 6,00 Mensal 
{[Ativo Circulante Disponibilidades] / 

[(Despesa Corrente Total / nº meses)]} 
Número Eficiência 

07 
Execução 

orçamentária total 
91,75% 100,00% 90,51% Mensal 

{(Somatório das despesas correntes e despesas 

de capital realizadas) / Orçamento total 

previsto} x 100 

% Eficácia 

08 
Orçamento destinado 

para área-fim 
75,20% 73,90% 72,81% Mensal 

(Despesa da área finalística/ Despesa total) x 

100 
% Eficiência 
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N.º Nome do Indicador 

Índice de 

Referência 

(Alcançado 

em 2015) 

Índice 

Previsto 

Índice 

Alcançado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo / critério de apuração 

Unidade de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

09 

Taxa de gratuidade 

regimental (aplicação 

do compulsório em 

gratuidade) 

32,60% 24,70% 29,70% Mensal 

Despesas com Gratuidade em Educação / 

Receita Líquida de Contribuição (83,25%) 

Conforme: Referenciais da Gratuidade SESI – 

DIRET / UNIGEST 

% Eficiência 

10 
Aplicações em 

Educação 
54,30% 42,10% 49,10% Mensal 

[(Despesa total aplicada em educação – receita 

de serviços em Educação) / Receita liquida de 

contribuição compulsória] x 100 

% Eficiência 

11 

Comprometimento da 

folha de pagamento na 

contribuição 

compulsória líquida 

64,94% 65,00% 60,70% Mensal 

{[Total das Despesas de pessoas e encargos 

sociais / (Receita Bruta de Contribuições – 

Repasse FIERGS – 3,5% da arrecadação 

indireta – Descontos da Arrecadação Direta)] x 

100} 

% Eficiência 

12 
Empresas industriais 

atendidas 
7.834 8.000 7.615 Mensal Somatório da contagem de CNPJs diferentes 

Estabelecimentos 

Industriais 
Efetividade 

13 Atendimentos 11.043.016 9.014.691 9.383.601 Mensal Somatório de todos os atendimentos Atendimentos Eficácia 

14 Matrículas 109.210 78.128 64.377 Mensal 

Número total de matrículas residuais ou 

remanescentes + Número total de matrículas 

novas 

Matrículas Eficácia 

15 Matrículas Gratuitas 78.263 65.619 58.402 Mensal Somatório de matrículas gratuitas Matrículas Eficácia 

16 
Matrículas em 

Educação Básica 
6.401 6.936 6.120 Mensal 

Matrículas Ensino Médio + Matrículas de 

Ensino Infantil + Matrículas em EJA 
Matriculas Eficácia 

17 
Matrículas em 

Educação Continuada 
102.809 71.192 58.257 Mensal Matrículas Totais – Educação Básica Matriculas Eficácia 

18 
Taxa de concluintes 

EJA 
91,48% 85,00% 65,56% Semestral 

(Número de alunos aprovados / Número 

matrículas) *100 
% Efetividade 

19 
Taxa de abandono 

EJA 
18,57% 12,00% 28,12% Semestral 

(Número de alunos com situação "evadido" e 

“cancelado” / Número matrículas) *100 
% Eficácia 

20 
Indústrias atendidas 

com serviços de SST 
2.607 2.709 2.901 Mensal 

Somatório de Indústrias atendidas sem dupla 

contagem nos produtos Saúde Auditiva, 

PPRA/LRA, PCMSO, PPPA e Campanha de 

Vacinação. 

Indústrias Efetividade 

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

Índice de 

Referência 

(Alcançado 

em 2015) 

Índice 

Previsto 

Índice 

Alcançado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo / critério de apuração 

Unidade de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

21 
Trabalhadores 

Atendidos em SST 
199.689 183.000 195.609 Mensal 

Trabalhadores atendidos em Saúde Auditiva 

(Sem CNPJ já informados em outros produtos 

do cálculo) x % calculado pelo índice que 

estima quantos trabalhadores foram atendidos 

em Audiometrias + Total de Pessoas Atingidas 

em PPRA, PCMSO e PPPA + Total de Pessoas 

Vacinadas (descontando os CNPJs já 

informados em (PCMSO, PPRA, PPPA e 

Saúde Auditiva) 

Trabalhadores Efetividade 

22 
Atendimentos em 

Promoção da Saúde 
3.668.475 3.437.313 3.625.841 Mensal 

Somatório de atendimentos realizados nos 

serviços de Promoção da Saúde 
Atendimentos Eficácia 

23 
Consultas 

Odontológicas 
251.895 220.749 223.650 Mensal 

Somatório de consultas realizadas nos serviços 

de odontologia 
Consultas Eficácia 

24 

Tempo médio de 

capacitação por 

colaborador 

26,84 
26 (média 

de mercado) 

29,49 

horas/homem 
Mensal 

Total de horas destinadas à capacitação / Total 

de Colaboradores do período + Acumulado dos 

demitidos do período 

Horas Eficácia 

25 Turnover 18,21% 16,00% 14,48% Mensal 

(((Número total de Admitidos por substituição 

+ Número total de Demitidos) / 2) / efetivo 

médio) * 100 

% Eficácia 

26 
Média de dias de 

Captação e Seleção 
60 70 48 Anual 

Média de dias utilizados para a realização do 

processo seletivo 
Dias Eficácia 

Fonte: Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão – GEPOG com base em relatórios dos Sistemas de Produção 
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Em geral, o desempenho da maioria dos indicadores, especialmente os financeiros e de 

eficiência, se manteve acima da previsão em 2016. Esse resultado é fruto, em grande parte, 

das medidas de ajuste implementadas ainda em 2015 (ajuste estrutural, redução de quadros, 

corte de despesas, por exemplo). Na comparação com o ano anterior, os indicadores medidos 

por meio de produção física, na sua maioria, apresentaram uma queda, o que já estava 

previsto nas metas para 2016, este em perfeito alinhamento com as diretrizes e premissas 

estabelecidas no Plano de Ação do ano. 

A margem líquida total das linhas de negócios ficou em 13,49%, para uma meta 

negativa de 1,39%. Tal desempenho teve origem nas realizações orçamentárias de receitas e 

despesas, respectivamente 104,62% e 90,51% dos valores previstos. 

Os atendimentos ficaram em 104,09% da meta prevista, totalizando 9.383.601. Em 

comparação aos atendimentos de 2015, houve redução de 15,03%, pelos motivos explanados 

acima. 

No que se refere ao indicador número de matrículas, são apreciadas as matrículas em 

Educação Básica (Ensino Médio, EJA e Ensino Infantil) e Educação Continuada 

(Aprender@aprender, Educação Continuada para o Mundo do Trabalho, Educação 

Continuada EAD, Cursos de Idiomas, Cursos de Informática, Programa Atleta do Futuro, 

Cursos de CIPA e outros). Na evolução deste indicador foi atingido 82,40% da meta, 

realizando-se 64.377 matrículas. Destaca-se a execução de matrículas para a Educação 

Continuada à Distância, que foi de 34,10% da meta prevista, realizando apenas 8.706 

matrículas. O não atingimento deu-se pelas considerações já elencadas no item anterior. O 

resultado em matrículas totais também gerou impacto na redução de matrículas gratuitas, 

realizando-se 89,00% da meta do ano. 

As Aplicações do Compulsório Líquido em Educação e Gratuidade, cuja meta 

regulamentar é de 33,33% e 16,67%, foram realizadas respectivamente em R$ 89.264.986,00 

e R$ 53.950.851,00. Em termos percentuais, foi aplicado em Educação 49,10% e em 

Gratuidade 29,70%. Comparativamente a 2015, houve uma redução na aplicação em 

Educação e Gratuidade, refletindo o posicionamento da organização, com medidas que 

pudessem garantir também a aplicação do compulsório em outras áreas, como Qualidade de 

Vida, sem com isso ferir metas legais previstas no artigo 69 do Regulamento do SESI. 

A taxa de abandono em EJA foi de 28,12%, frente à meta prevista de 12,00%, tendo 

como principal causa deste resultado, a redução do número de trabalhadores, ocasionando a 

migração de muitos alunos para a economia informal ou para atividades complementares, 

buscando, dessa forma, sanar a falta de renda de um familiar desempregado. Esses e outros 

fatores, como mudança de cidade e a desmotivação, em função da falta de perspectiva, foram 

situações que acarretaram desistências ou não matrículas, impactando também na taxa de 

concluintes do EJA, que ficou em 65,56%, diante da meta prevista de 85,00%. Para 2017 foi 

prevista a oferta de aulas dentro das indústrias, bem como convênios com Universidades para 

instalação de polos de EJA em cidades onde o SESI/RS não atua com esta modalidade de 

Educação. 
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Os indicadores Trabalhadores Atendidos em SST e Atendimentos em Promoção da 

Saúde atingiram, respectivamente, a meta prevista para o ano em 106,89% e 105,48%, 

resultado da intensificação das ações no espaço fabril. Ainda, em promoção da saúde foram 

realizadas 223.650 consultas odontológicas, atingindo 101,31% da meta como resultado de 

ações de intensificação das campanhas de divulgação da odontologia e redirecionamento de 

recursos para pontos de maior demanda, utilizando os recursos de mobilidade. 

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

média de dias de capacitação e seleção são apresentadas no Item 7.1.1 deste relatório. 

As análises dos indicadores de liquidez e execução orçamentária são apresentadas no 

item 6, deste relatório. 
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4 GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCO E CONTROLES INTERNOS 

 

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 submetido a uma estrutura de 

governança que visa a assegurar as boas práticas sob o ponto de vista ético e administrativo. 

 

 

4.1 Descrição das estruturas de governança 

 

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

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

“incumbido de promover, executivamente, os objetivos institucionais, nos setores técnico, 

operacional, econômico, financeiro, orçamentário e contábil, segundo os planos e diretrizes 

adotadas pelo Conselho Nacional”. O Conselho Nacional é o órgão normativo superior, o qual 

exerce, em nível de planejamento, a fixação de diretrizes, coordenação e controle das 

atividades do SESI, tendo ainda o poder de inspecionar, fiscalizar e intervir, em caráter de 

correição, nos Departamentos Regionais. 

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

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

administrativos e de transparência exigidos à organização. 

Os Comitês Executivo e de Suporte ao Negócio constituem instâncias de apoio à 

governança, realizando: 

 

Comitê Executivo: 

 

 Análise, priorização e deliberação sobre o portfólio de projetos e/ou processos 

estratégicos do Sistema e respectivos desempenhos; 

 Deliberação sobre temas e políticas de interesse sistêmico, com caráter estratégico em 

termos de gestão, tais como: gestão de pessoas, gestão de riscos, gestão financeira, 

relacionamento institucional, gestão de investimentos (Obras e TI), gestão de marketing 

e relacionamento com o mercado e projetos de integração sistêmica das áreas 

finalísticas; 

 Gestão de potenciais riscos administrativos, financeiros e de negócio, decorrente das 

decisões do Comitê; 

 Definição de Políticas unificadas de gestão e de melhoria dos controles internos. 
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Comitê de Suporte ao Negócio SESI: 

 

 Identificação de necessidades e/ou projetos específicos da Entidade, que necessitam de 

desenvolvimento e suporte a ser realizado pelas áreas compartilhadas; 

 Análise, acompanhamento e deliberação sobre as ações e/ou projetos em 

desenvolvimento, para atendimento das demandas da Entidade; 

 Acompanhamento do desempenho dos projetos de TI e/ou Obras demandadas e 

priorizadas pela Entidade, bem como, deliberação sobre os mesmos. 

 

Participam do Comitê Executivo, a Diretora da DSC, o Diretor da DEPIM, os 

Diretores de Operações do SESI e do SENAI e, do Comitê de Suporte ao Negócio SESI, a 

Diretora da DSC, a Diretora de Operações do SESI, os Gestores da GENGE e da GINFO e, 

quando necessário, técnicos convidados. 

 

Comitê de Ética 

 

Atua de forma sistêmica para todas as Entidades do Sistema FIERGS, sendo 

constituído pelos Diretores de Operações do SESI e do SENAI, Superintendente do IEL, 

Diretora de Serviços Compartilhados, Gestores das Áreas de Gestão Administrativa de 

Pessoas, da Auditoria Interna e da Unidade Jurídica. Esse Comitê tem por função promover, 

orientar, gerir, divulgar, zelar e atualizar o código de ética, além de apurar as denúncias, 

encaminhando pareceres e recomendações às instâncias competentes para a tomada de decisão 

final sobre a demanda. São responsáveis pela decisão final das demandas oriundas do Comitê 

de Ética, em representação as suas Entidades: o Diretor-Superintendente do SESI, o Diretor 

Regional do SENAI e o Diretor Superintendente do Sistema FIERGS/CIERGS. 

O Sistema de Governança é institucionalizado pelo procedimento PR GEPOG/1 ‒ 

Sistema de Tomada de Decisão, que orienta e normatiza os fóruns de tomada de decisão das 

entidades que compõem o Sistema FIERGS, (SESI, SENAI, IEL e FIERGS/CIERGS), e que 

estabelece o procedimento para registro, comunicação e monitoramento das decisões e ações 

oriundas desses fóruns. 

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

uma série de instâncias e mecanismos, conforme segue: 

 

Quadro 15 – Mecanismos de Controle dos Processos de Gestão e Operação 

Mecanismo Atribuições / Forma de Atuação 

Auditoria dos Órgãos de 

Controle CGU / TCU 

Visa a assegurar o cumprimento da finalidade institucional da Entidade e 

aplicação dos recursos, em conformidade com os princípios constitucionais. 
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Mecanismo Atribuições / Forma de Atuação 

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

Contabilidade e a legislação específica, no que for pertinente. 

Auditoria Interna AUDIN 

Auditorias para verificar a aderência dos controles aos processos e a 

observação das normas internas e dos dispositivos legais referentes aos 

processos administrativos, financeiros e fiscais. 

Monitorias Operacionais 

Monitorias realizadas pela GEOPE, conforme cronograma anual, com a 

finalidade de verificar a qualidade operacional das ações relacionadas aos 

processos de suporte à gestão nas unidades. Após a visita de monitoria é 

encaminhado ao Gerente de Operações um relatório descritivo contendo 

Pontos Fortes e Oportunidades de Melhorias. 

Acompanhamento Gerencial 
Os padrões de trabalho são acompanhados pelo exercício da gestão, nos 

diversos níveis. 

Fonte: Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão – GEPOG e Auditoria Interna – AUDIN 

 

 

4.2 Informações sobre dirigentes e colegiados 

 

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

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

instâncias de gestão, o Conselho Regional, com papel deliberativo, e a Direção Regional, com 

papel executivo. Na sequência do relatório, os papeis de ambos são descritos, iniciando pelo 

Conselho Regional, o qual, conforme prevê o regulamento, é composto pelos seguintes 

representantes: 

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

presidente nato; 

 Quatro delegados das atividades industriais, escolhidos pelo Conselho de 

Representantes da Entidade Federativa; 

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

pesca, escolhido pela respectiva Associação Sindical de maior hierarquia e antiguidade 

existente na base territorial respectiva; 

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

pasta; 

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

do Poder Executivo; 

 Um representante dos trabalhadores da indústria, indicado pela Organização dos 

Trabalhadores mais representativa da região. 

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

suplentes designados. 

Segue a composição do Conselho Regional do SESI/RS para o exercício de 2016, 

relacionando os membros titulares e suplentes: 
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Quadro 16 – Membros do Conselho Regional do SESI/RS 

Nome 

Período de gestão no 

exercício Função Órgão ou Entidade 

Início Fim 

Heitor José Müller 01/01/2016 31/12/2016 
Presidente do Conselho 

Regional – CR 

Federação das 

Indústrias do Estado 

do Rio Grande do Sul 

Antônio Roso 01/01/2016 31/12/2016 CR – Membro Titular 

Representantes da 

atividade Industrial 

Flavio Haas 01/01/2016 31/12/2016 CR – Membro Titular 

Humberto César Busnello 01/01/2016 31/12/2016 CR – Membro Titular 

Raul Heller 01/01/2016 31/12/2016 CR – Membro Titular 

Marcos Odorico Oderich 01/01/2016 31/12/2016 CR – Membro Suplente 

Maristela Cusin Longhi 01/01/2016 31/12/2016 CR – Membro Suplente 

Murilo Lima Trindade 01/01/2016 31/12/2016 CR – Membro Suplente 

Vittório Antônio da Silva 

Ardizzone 
01/01/2016 31/12/2016 CR – Membro Suplente 

Leonardo Rodrigues 

Martins 
01/01/2016 31/12/2016 CR – Titular Representantes do 

Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul 
Antônio Felipe Pistoletti 

Pinto 
01/01/2016 31/12/2016 CR – Membro Suplente 

Adriana Rosa dos Santos 01/01/2016 16/11/2016 CR – Membro Titular 

Representantes do 

Ministério do 

Trabalho 

Leonor da Costa 01/01/2016 16/11/2016 CR – Membro Suplente 

Willis Urbano Taranger 17/11/2016 31/12/2016 CR – Membro Titular 

Pablo Antônio Fernando 

Tatim dos Santos 
17/11/2016 31/12/2016 CR – Membro Suplente 

Nelson Menegotto 01/01/2016 31/12/2016 CR – Membro Titular Representante dos 

Trabalhadores da 

Indústria Rogério Borges Siqueira 01/01/2016 31/12/2016 CR – Membro Suplente 

Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE e Auditoria Interna – AUDIN 

 

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

Regional. 

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

ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo presidente, 

ou pela maioria de seus membros. As deliberações ocorrem com a presença de dois terços dos 

seus membros, sendo as decisões tomadas por maioria de votos. 

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

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

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

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

discriminadas, dentro dos fundos aprovados pelo Conselho Nacional; 

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

administração regional, em cada exercício, para exame e aprovação do Conselho 

Regional; 

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

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

do Conselho Regional; 

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

estudados e preparados pelos setores competentes; 

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

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

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

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

casos específicos; 

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

Nacional. 

 

No exercício de 2016, o cargo de Diretor Regional do SESI/RS foi ocupado conforme segue: 

 

Quadro 17 – Diretor Regional do SESI/RS 

Nome 
Período de gestão no exercício 

Início Fim 

Heitor José Müller 01/01/2016 31/12/2016 

Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

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

desempenhada pelo Diretor-Superintendente e Diretor de Operações, ambos, empregados do 

SESI/RS, conforme prevê o Plano de Gestão da Remuneração e Carreiras do Sistema 
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FIERGS/CIERGS/SESI. As principais atividades desempenhadas pelo Diretor-

Superintendente são: 

 

 Subsidiar o Diretor Regional, assessorando-o nos assuntos relativos a todas as áreas 

de atuação do SESI, no Estado do Rio Grande do Sul; 

 Estabelecer políticas e diretrizes relativas à implementação e realização das ações e 

cumprimento das metas estabelecidas nos diversos programas e atividades do 

SESI/RS; 

 Exercer avaliação constante das atividades sob sua responsabilidade, propondo e 

executando, quando julgar conveniente, as correções ou mudanças de orientação que 

se fizerem necessárias; 

 Manter o Diretor Regional informado quanto às atividades da Entidade, 

contemplando os indicadores fixados para este procedimento; 

 Regulamentar, através dos instrumentos apropriados, as normas que digam respeito 

ao cumprimento de deliberações emanadas do Conselho Regional e demais assuntos 

relativos aos recursos humanos da Entidade, bem como ao funcionamento dos 

serviços, controles administrativos e cumprimento da legislação tributária, trabalhista 

e previdenciária; 

 Representar o SESI/RS perante as autoridades governamentais, políticas, militares, 

eclesiásticas e empresariais, bem como perante a imprensa e outros órgãos de 

divulgação, promovendo o esclarecimento e a divulgação de assuntos de interesse da 

Entidade e da população usuária, em nível estadual; 

 Representar a Entidade perante o Poder Judiciário, Ministérios Públicos, TCU/CGU, 

em todas as suas esferas e/ou designar preposto para tanto; 

 Responsabilizar-se por toda a carga patrimonial dos bens colocados à disposição na 

sua área/unidade de gestão, mediante a assinatura do Termo de Responsabilidade, 

conforme previsto no Procedimento específico da Gestão de Serviços 

Administrativos ‒ GESAD; 

 Responder e responsabilizar-se pelo cumprimento dos aspectos legais e normativos 

de sua área de atuação, bem como por falhas, incorreções ou descumprimento de 
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normas, seja por ato próprio ou de seus subordinados, junto aos órgãos 

fiscalizadores; 

 Celebrar convênios de cooperação com empresas, entidades de classe e demais 

órgãos de representação de usuários do SESI/RS, para o desenvolvimento dos 

programas da Entidade; 

 Determinar, sempre que julgar necessário, a abertura de sindicância interna para 

apurar responsabilidades por eventuais fatos ocorridos que venham em prejuízo da 

Entidade, da disciplina ou do bom andamento dos programas e serviços, aplicando as 

medidas que as circunstâncias determinarem; 

 Executar outras tarefas que lhe forem delegadas pelo Diretor Regional do SESI/RS. 

 

No exercício de 2016, o cargo de Diretor-Superintendente, foi ocupado pelos 

profissionais, conforme apresentado na sequência: 

 

Quadro 18 – Diretor-Superintendente do SESI/RS 

Nome 
Período de gestão no exercício 

Início Fim 

Juliano André Colombo 
01/01/2016 31/01/2016 

21/02/2016 31/12/2016 

Elaine Kerber (em substituição) 01/02/2016 20/02/2016 

Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

Na sequência do relatório, tem destaque a descrição das atividades desempenhadas 

pelo ocupante do cargo de Diretor de Operações, e posteriormente, a indicação do profissional 

ocupante do cargo no exercício. 

 

 Subsidiar o Diretor-Superintendente do SESI/RS, assessorando-o nos assuntos 

relativos a todas as áreas vinculadas hierarquicamente à Diretoria de Operações-

DIOPE do SESI, no Estado do Rio Grande do Sul; 

 Estabelecer políticas e diretrizes relativas à implementação e realização das ações e 

cumprimento das metas estabelecidas nos diversos programas e atividades do 

SESI/RS, submetidas à aprovação do Diretor Superintendente e Conselho Regional; 

 Realizar articulação das relações interinstitucionais e intrainstitucionais, no âmbito 

da missão do SESI; 

 Articular as demandas Corporativas e Estaduais para o cumprimento da missão do 

SESI, bem como articular junto ao Departamento Nacional para a realização de 

projetos de interesse sistêmico; 
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 Exercer avaliação constante das atividades sob sua responsabilidade, propondo e 

executando, quando julgar conveniente, as correções ou mudanças de orientação que 

se fizerem necessárias; 

 Manter o Diretor-Superintendente do SESI/RS informado quanto às atividades da 

Entidade, contemplando os indicadores fixados para este procedimento; 

 Representar o SESI/RS perante as autoridades governamentais, políticas, militares, 

eclesiásticas e empresariais, bem como perante a imprensa e outros órgãos de 

divulgação, promovendo o esclarecimento e a divulgação de assuntos de interesse da 

Entidade e da população usuária, em nível estadual; 

 Responsabilizar-se por toda a carga patrimonial dos bens colocados à disposição na 

sua área/unidade de gestão, mediante a assinatura do Termo de Responsabilidade, 

conforme previsto no Procedimento específico da Gestão de Serviços 

Administrativos ‒ GESAD; 

 Responder e responsabilizar-se pelo cumprimento dos aspectos legais e normativos 

de sua área de atuação, bem como por falhas, incorreções ou descumprimento de 

normas, seja por ato próprio ou de seus subordinados, junto aos órgãos 

fiscalizadores; 

 Representar a Entidade perante o Poder Judiciário, Ministérios Públicos, CGU/TCU, 

em todas as suas esferas; 

 Celebrar, no âmbito da sua jurisdição, convênios/contratos com pessoas jurídicas ou 

físicas, para fornecimento de produtos e serviços e/ou para o estabelecimento de 

parcerias; 

 Determinar, sempre que julgar necessário, a abertura de sindicância interna para 

apurar responsabilidades por eventuais fatos ocorridos que venham em prejuízo da 

Entidade, da disciplina ou do bom andamento dos programas e serviços, aplicando as 

medidas que as circunstâncias determinarem; 

 Executar outras tarefas que lhe forem delegadas pelo Diretor-Superintendente do 

SESI/RS. 

 

Quadro 19 – Diretor de Operações do SESI/RS 

Nome 
Período de gestão no exercício 

Início Fim 

Elaine Kerber 
01/01/2016 07/08/2016 

28/08/2016 31/12/2016 

Juliano André Colombo (em substituição) 08/08/2016 27/08/2016 

Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

 

  



Relatór io  de Ges tão 2016                     SESI  –  Depar tamento Regional  do Rio  Grande do Sul  

55 

4.3 Atuação da unidade de auditoria interna 

 

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

examinador das atividades do SESI/RS. A AUDIN está vinculada à Presidência do Sistema 

FIERGS/CIERGS e visa a avaliar de forma independente as operações contábeis, financeiras 

e administrativas executadas pelo SESI/RS, utilizando-se de critérios técnicos, legais e 

operacionais, propondo ações preventivas ou corretivas, sempre que pertinente. 

O posicionamento da auditoria, na estrutura orgânica da entidade, está representado no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 20 – Organograma da Auditoria Interna do Sistema FIERGS 

 
Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

O cargo de Gerente da Auditoria Interna está previsto no Plano de Carreiras como 

sendo uma função de confiança. Contudo, no processo de escolha do dirigente, também, leva-

se em consideração o perfil do cargo, as atividades da função, a formação, bem como as 

competências organizacionais, de acordo com a “Política – Plano de Gestão da Remuneração 

e Carreiras do Sistema FIERGS/CIERGS”. 
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O Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna do Sistema FIERGS, contempla o 

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

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

dos controles e procedimentos internos, visando a economicidade, a eficiência e a eficácia da 

gestão. 

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

da observância dos procedimentos internos, tem por finalidade maior, a promoção e o 

fortalecimento dos Controles Internos das Instituições do Sistema FIERGS, a fim de 

contribuir para o alcance dos resultados, alinhado ao mapa estratégico das Entidades, com 

vistas à Gestão Estratégica de Riscos Corporativos, fomentando excelência, agregando valor 

aos processos de gestão e garantindo, portanto, segurança aos gestores para a adequada 

tomada de decisão. 

No decorrer de 2016, com base no seu Planejamento Anual, a AUDIN focou esforços 

em trabalhos de Avaliação dos Controles Internos, Auditoria baseada em Riscos, Auditoria 

Contínua, Atividades de Compliance, Assessorias e Consultorias. 

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

permeou pelos principais processos relacionados a impactos financeiros, os quais requerem 

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

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

adequada resposta aos riscos. Por outro lado, os riscos assumidos pelas áreas ou unidades que, 

eventualmente, não implementaram as recomendações da Auditoria Interna, foram 

amplamente discutidos e levados à ciência da Alta Administração, por meio de reuniões 

gerenciais, relatórios e memorandos, com respectivos registros, para as devidas providências. 

Esta estratégia de atuação junto aos principais processos, sujeitos a impactos 

financeiros, alcançou não somente as áreas de referências e de negócios da Sede, tais como 

gestão de suprimentos, gestão de controladoria, gestão de recursos humanos, gestão de 

tecnologia da informação, gestão de engenharia e áreas finalísticas (Educação e Promoção da 

saúde e Segurança e Saúde do Trabalho), mas também, por amostragem, as Unidades 

Operacionais do SESI/RS. 

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

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

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

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

como aspectos da segurança e medicina do trabalho. 
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Também, denotam relevância as análises realizadas na gestão de serviços 

administrativos, sobretudo nos aspectos do gerenciamento do patrimônio do SESI/RS. Já nos 

exames realizados na gestão de informática, cabe destacar os aspectos da administração, 

gestão e fiscalização dos contratos. Destacam-se também os processos analisados na gestão de 

controladoria, contas a pagar, contas a receber, financeiro e contabilidade, com o enfoque de 

verificar o cumprimento das normas internas e/ou outros regramentos específicos, quando 

aplicável. 

A sistemática de monitoramento dos resultados decorrentes dos relatórios de auditoria 

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

processo de acompanhamento dos planos de providências dos relatórios de auditoria e 

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

insuficiências constatadas durante os trabalhos realizados pela AUDIN, pelos Órgãos de 

Controle do Governo Federal – CGU e TCU e pela auditoria independente, nos prazos 

estabelecidos. Nesse sentido, as recomendações e, por vezes, determinações são tratadas pelo 

processo de Acompanhamento dos Planos de Providências, sendo, também, documentadas e 

compartilhadas com a Alta Direção. 

A atuação da AUDIN é reforçada pelos trabalhos realizados pela auditoria 

independente, contratada pelo SESI/RS, para o exame de processos específicos e 

demonstrações contábeis; ou seja, avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 

razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, em todos os aspectos 

relevantes, considerando a posição patrimonial, financeira e orçamentária da Entidade. 

 

 

4.4 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 

 

Com o propósito de aperfeiçoar permanentemente a sua gestão e, ainda, de atuar em 

harmonia com as orientações do Tribunal de Contas da União, o SESI/RS conta com uma 

Área de Auditoria Interna, conforme expresso em sua estrutura organizacional (vide quadro 

20 do presente relatório). A referida área, que atua de forma independente, opera com a 

missão de auxiliar a Entidade a alcançar seus objetivos por meio de uma abordagem sistêmica 

e disciplinada, avaliando a eficácia e a conformidade dos processos de gerenciamento de 

risco, de controle e de governança corporativa. 

Em caso de ocorrência específica que mereça correição, é realizado um procedimento 

administrativo interno, dotado de rito próprio, visando a apuração dos fatos, identificação do 

responsável, e a quantificação do eventual prejuízo, objetivando o seu ressarcimento. Há de se 
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consignar, ainda, que o resultado advindo desse procedimento administrativo pode alterar ou 

até mesmo criar normas e procedimentos internos que propiciam o fortalecimento de seus 

controles. 

 

 

4.5 Gestão de riscos e controles internos 

 

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

contábeis, financeiras e administrativas no âmbito do Sistema FIERGS, mediante a 

confrontação entre uma situação encontrada com critérios técnicos, legais e operacionais. 

A Gestão Integrada de Riscos e de Controles Internos prevista no Plano de Atividades 

para o exercício de 2016 foi cumprida e, conclui-se que os controles proporcionaram 

confiabilidade nas informações geradas pelas Unidades e Áreas, garantindo proteção aos 

ativos e segurança no atendimento aos objetivos do SESI/RS, sobre os quais atesta-se o 

cumprimento das leis, regulamentos e normas internas, que asseguram a fidedignidade dos 

seus indicadores de desempenho, adequados as diretrizes pré-estabelecidas pela 

Administração do SESI/RS: 

 Nos objetivos corporativos; 

 Nas estratégias da Organização; 

 Nos processos finalísticos e atividades de controle críticas. 

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

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

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

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

Gestão Integrada de Riscos tem por finalidade o trabalho de caráter preventivo e consultivo, 

conforme destacado no quadro a seguir: 

 

Quadro 21 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UPC 

Elementos do Sistema de Controles Internos Avaliados Valores 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

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

consecução dos objetivos da Unidade e dão suporte adequado ao seu 

funcionamento. 
    x 

02. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UPC são percebidos por 

todos os funcionários nos diversos níveis da estrutura da Unidade. 
    x 

03. A comunicação dentro da UPC é adequada e eficiente.    x  

04. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     x 

05. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão 

postos em documentos formais. 
   x  

06. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários 

dos diversos níveis da estrutura da UPC (grupos de trabalhos, equipes, 

líderes) na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou 

código de ética ou conduta. 

    x 
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Elementos do Sistema de Controles Internos Avaliados Valores 

07. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições 

claras das responsabilidades. 
    x 

08. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da 

competência da UPC. 
    x 

09. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados 

planejados pela UPC. 
   x  

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da Unidade jurisdicionada estão formalizados.     x 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos 

e metas da Unidade. 
   x  

12. É prática da Unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) 

envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da 

probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas 

para mitigá-los. 

   x  

13. É prática da Unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de 

informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos 

níveis da gestão. 
   x  

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar 

mudanças no perfil de risco da UPC ocasionadas por transformações nos 

ambientes interno e externo. 
   x  

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem 

tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de 

decisão. 
   x  

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades 

nos processos internos da Unidade. 
   x  

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da Unidade instaurar sindicância 

para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. 
    x 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário 

de bens e valores de responsabilidade da Unidade. 
    x 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para 

diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UPC, claramente estabelecidas. 
   x  

20. As atividades de controle adotadas pela UPC são apropriadas e funcionam 

consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 
   x  

21. As atividades de controle adotadas pela UPC possuem custo apropriado ao 

nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 
   x  

22. As atividades de controle adotadas pela UPC são abrangentes e razoáveis e 

estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle. 
   x  

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UPC é devidamente identificada, documentada, 

armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
    x 

24. As informações consideradas relevantes pela UPC são dotadas de qualidade 

suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 
    x 

25. A informação disponível para as Unidades internas e pessoas da UPC é 

apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. 
   x  

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos 

grupos e indivíduos da UPC, contribuindo para a execução das 

responsabilidades de forma eficaz. 
   x  

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da 

UPC, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua 

estrutura. 
   x  

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UPC é constantemente monitorado para 

avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. 
    x 

29. O sistema de controle interno da UPC tem sido considerado adequado e 

efetivo pelas avaliações sofridas. 
   x  
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Elementos do Sistema de Controles Internos Avaliados Valores 

30. O sistema de controle interno da UPC tem contribuído para a melhoria de seu 

desempenho. 
    x 

Análise Crítica: A gestão de riscos vem se constituindo num dos principais focos de atenção da Organização, 

que constantemente aprimora seu sistema de identificação e controle dos riscos por meio de metodologias 

próprias, já consagradas no meio corporativo, tais como o COSO. Uma das atividades que mais tem se 

desenvolvido é a gestão dos riscos de compliance. Outro foco importante tem sido a gestão de riscos 

operacionais, cujos procedimentos de mitigação vêm sendo constantemente aprimorados. Além disso, há 

práticas bem estabelecidas para gestão dos riscos estratégicos, financeiros e de recursos humanos. Há, porém, 

espaço para aprimoramento da gestão nessa área. 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 para todos os empregados ainda necessita ser 

aprimorada através de meios formais e não-formais de comunicação. Também se identifica a necessidade de 

integração dos diversos sistemas de gestão de riscos vigentes no âmbito da Entidade, num modelo único, mais 

integrado. 

Escala de valores da Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UPC. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UPC, 

porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UPC. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UPC, 

porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UPC. 

Fonte: Auditoria Interna – AUDIN, Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão – GEPOG, Diretoria de 

Operações – DIOPE e Diretoria da Superintendência Regional – DSR 

 

 

4.6 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados 

 

Da Alta Administração do SESI/RS, somente os ocupantes dos cargos de Diretor-

Superintendente e Diretor de Operações recebem remuneração, cujo salário base, em 2016, 

perfez o montante mensal, base em 31/12/2016, de R$ 43.245,24 e R$ 28.208,30, 

respectivamente. 

Os membros do órgão colegiado, Conselho Regional, não percebem remuneração. 

 

 

4.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 

 

Para a avaliação das demonstrações contábeis e dos controles internos, no exercício de 

2016, o SESI/RS contratou os serviços de auditoria independente da empresa AUDIMEC ‒ 

AUDITORES INDEPENDENTES S/S ‒ EPP, registrada pelo CNPJ 11.254.307/0001-35. A 

contratação está formalizada através do processo de compras na modalidade Pregão 

Eletrônico de número PE001802016DR, contrato número 24.599. Pela prestação dos serviços, 

no exercício de 2016, a remuneração do contrato perfaz o montante de R$ 11.674,00. 

No contrato estão abrangidos os serviços de auditoria com análises relacionadas à 

integridade das demonstrações contábeis, análises da gestão de pessoas, de processos e 
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procedimentos de compras, transferências de recursos por meio de convênios e/ou termos de 

parceria, análise dos controles internos relacionados ao sistema patrimonial e outros aspectos 

da gestão do exercício. 

O contrato formalizado com a empresa AUDIMEC ‒ AUDITORES 

INDEPENDENTES S/S ‒ EPP prevê o exame e emissão de parecer sobre as demonstrações 

contábeis do SESI/RS do exercício de 2016, o qual é parte integrante do presente Relatório de 

Gestão na seção 9, anexo 06. 
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5 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

Esta seção propõe-se oportunizar ao leitor, melhor compreensão sobre os canais de 

comunicação do SESI/RS com a sociedade, notadamente 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 Canais de acesso do cidadão 

 

O SESI/RS, para atendimento de demandas e manifestações da sociedade, mantém 

ouvidoria e fale conosco, através de formulário disponível em seu sítio eletrônico. Para 

divulgações de produtos e serviços, possui perfil na principal rede social, o Facebook. Além 

dos meios já mencionados, 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. 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 envolvidos, para que possam 

dar o devido tratamento e tomar as respectivas ações, dentro dos prazos determinados. 

A área responsável pelo tratamento, UNIREI, dá retorno ao cliente em até três (3) dias 

úteis, quanto à análise da manifestação e ações a serem implantadas. A CRF acompanha 

diariamente, por meio do sistema CRM-Atendimento, o efetivo retorno às manifestações, no 

prazo estipulado, encerrando o chamado após verificação diretamente com o cliente que, caso 

não esteja satisfeito, pode solicitar a reabertura do chamado. Mensalmente a CRF emite o 

relatório classificando, por tipo e área/processo, os registros das manifestações dos clientes e 

usuários, através das ligações (0800) e e-mails (Fale-Conosco) que são recebidos e atendidos 

via Call Center. 

Os canais de relacionamento disponibilizados pelo SESI/RS são divulgados no sítio 

eletrônico, pontos de atendimento, nas visitas às empresas, nos meios de comunicação e em 

peças de comunicação direta, tais como, folders e portfólio de produtos/serviços. 

No decorrer do exercício de 2016, a quantidade de demandas da sociedade, recebidas 

pelo SESI/RS, totalizou 32.873 atendimentos informativos, sendo que, desses, 27.947 através 

de ligações recebidas pela Central de Relacionamento e 4.926 e-mails recebidos pelo Fale 

Conosco. Também houve registros de 1.499 manifestações, sendo: 1.217 de solicitações sobre 

produtos e serviços, 129 de reclamações, 141de elogios e 12 de sugestões. 



Relatór io  de Ges tão 2016                     SESI  –  Depar tamento Regional  do Rio  Grande do Sul  

63 

Como exemplo de melhorias implementadas no processo, pode-se citar os resultados 

obtidos a partir da constante divulgação dos canais de acesso ao cidadão nas peças de 

comunicação, o que resultou num acréscimo de 128,40% de atendimento, os quais passaram 

de 14.393, em 2015, para 32.873, em 2016. 

 

 

5.2 Carta de Serviços ao Cidadão 

 

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

 

 

5.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

 

O SESI/RS realiza pesquisa de satisfação de clientes, desde 1995, acompanhando de 

forma frequente as tendências do mercado em relação aos métodos de coleta para 

monitoramento da satisfação de clientes. Em 2016, foi adotada uma nova metodologia, Net 

Promoter Score – “NPS”, para avaliação dos serviços no tocante aos dois segmentos 

atendidos pelas entidades que integram o Sistema FIERGS: empresas e trabalhadores. 

A metodologia NPS consiste na apuração de um índice de recomendação de clientes, 

mediante uma única pergunta realizada ao cliente: 

“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: 

Detratores  atribuem notas de zero a seis; 

Passivos  atribuem notas sete e oito; 

Promotores  atribuem notas nove e dez. 

O índice de recomendação é calculado pelo resultado do percentual de “promotores”, 

menos o percentual de “detratores”. Associado a este índice de recomendação, para 

complementar a informação levantada na metodologia NPS, é perguntado aos clientes que 

atribuíram escores entre zero e oito: “O que o serviço/produto do SESI deveria fazer para que 

você atribuísse uma nota mais próxima de 10?”. Nesta oportunidade, o usuário manifesta sua 

opinião em relação a nota recomendada ao SESI, por meio de comentários e sugestões. 

Os serviços avaliados pelas empresas clientes foram os prestados pelas Unidades 

Móveis Odontológicas (UMOs), os relacionados à Educação para o Mundo do Trabalho e 

serviços integrados em SST. Segundo os resultados da pesquisa, a nota de recomendação 

(índice NPS) das empresas com os serviços avaliados foi de 64,00%. Quanto aos serviços 

avaliados pelos usuários trabalhadores, os relacionados ao Ensino Médio Regular, EJA/EAD 
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‒ Fundamental e Médio, Programa Aprender@Aprender, Educação Infanto Juvenil e 

Odontologia, obtiveram nota de recomendação geral de 84,00% no índice NPS. 

Considerando que as pesquisas de satisfação são sistemáticas, os resultados 

apresentados são os coletados até janeiro de 2017. A linha de corte estabelecida no SESI para 

resultado final será em março, sendo assim, as notas de NPS poderão ter alterações. 

Em consonância com as pesquisas regionais, o Departamento Nacional do SESI vem 

realizando pesquisas para monitoramento da satisfação e de imagem de âmbito nacional, 

disponibilizando aos Departamentos Regionais, resultados contemplando subamostras 

regionais. A última edição ainda está sendo realizada pelo DN, e o resultado será divulgado na 

primeira quinzena de março de 2017. 

 

 

5.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da 

Unidade 

 

O SESI/RS dispõe de um sítio eletrônico no qual são disponibilizadas informações 

sobre sua atuação, seus serviços e formas de acesso. Atendendo os requisitos da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, mantêm publicado, em seu sítio eletrônico, no link 

http://www.sesirs.org.br/pt-br/ldo-sesi, informações do Corpo Diretivo (Diretor Regional e 

Membros do Conselho Regional), Membros do Corpo Técnico, Estrutura Remuneratória e o 

Orçamento e Execução Orçamentária. 

No mesmo endereço de internet, também estão publicados os Relatórios de Gestão dos 

exercícios de 2014 e 2015. As áreas de comunicação (UNICOM e GEMARK) gerenciam o 

processo de divulgação e apoiam o SESI/RS na definição das informações consideradas úteis 

e relevantes para manifestar à sociedade. 

 

  

http://www.sesirs.org.br/pt-br/ldo-sesi
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6 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

A Seção que se inicia visa demonstrar o desempenho financeiro e as informações 

sobre as demonstrações contábeis e financeiras elaboradas pelo SESI/RS. 

 

 

6.1 Desempenho financeiro no exercício 

 

No tocante ao desempenho financeiro, tem-se o que segue: 

 

 

a. No exercício em análise, a Entidade contou com um orçamento total de R$ 

266.115.966,70, devidamente aprovado, sendo composto por dotações iguais para 

Receita e Despesa. 

 

 

b. A Execução Orçamentária foi demonstrada, apresentando os seguintes resultados: 

 

Quadro 22 – Execução Orçamentária da Entidade 

Receitas da Entidade Dotação 2016 Realização 2016 % Realização 

Corrente R$ 266.045.966,70 R$ 268.285.580,56 100,84% 

Capital R$ 70.000,00 R$ 10.118.995,00 14.455,71% 

Total das Receitas R$ 266.115.966,70 R$ 278.404.575,56 104,62% 
 

Despesas da Entidade Dotação 2016 Realização 2016 % Realização 

Corrente R$ 221.410.848,60 R$ 218.410.848,60 98,65% 

Capital R$ 44.705.118,10 R$ 22.448.692,38 50,22% 

Total das Despesas R$ 266.115.966,70 R$ 240.859.540,98 90,51% 

Resultado Orçamentário R$ 37.545.034,58 
 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

 

c. Os recursos da Entidade estão explicitados através do Balanço Financeiro, que 

obedece ao anexo 13, da Lei nº 4.320/64 e evidencia os valores recebidos, as despesas 

pagas e as disponibilidades financeiras no ano de 2016, conforme demonstrado: 
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Quadro 23 – Disponibilidades de Recursos Financeiros da Entidade 

Saldo do Exercício Anterior – 31/12/2015 R$ 90.649.286,55 

(+) Recursos Recebidos R$ 312.108.505,73 

Receitas Orçamentárias R$ 278.404.575,56 -0- 

Receitas Extraorçamentárias R$ 7.861.160,01 -0- 

Variações Financeiras R$ 25.842.770,16 -0- 

(-) Aplicação de Recursos R$ 280.902.463,07 

Despesas Orçamentárias R$ 240.859.540,98 -0- 

Despesas Extraorçamentárias R$ 24.297.333,25 -0- 

Variações Financeiras R$ 15.745.588,84 -0- 

Saldo final do período – 31/12/2016 R$ 121.855.329,21 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

 

d. Utilizando os Balanços, apurou-se alguns índices visando demonstrar a situação 

econômica, financeira e patrimonial do Departamento Regional, conforme segue: 

 

Liquidez Geral: 

R$ 

Ativo Circulante + Realizável LP R$ 164.443.466,39 2,70 

Passivo Circulante + Exigível LP R$ 60.876.147,06 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

Aponta que o Departamento Regional detém R$ 2,70 de bens e direitos de curto e longo 

prazo, para cada R$ 1,00 de compromissos totais (curto e longo prazo). 

 

Liquidez Corrente: 

R$ 

Ativo Circulante R$ 155.703.504,66 3,83 

Passivo Circulante R$ 40.614.481,03 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

Aponta que o Departamento Regional detém R$ 3,83 em recursos de Curto Prazo, para 

liquidar cada R$ 1,00 de dívida em Curto Prazo. 

 

 

e. Os recursos da Entidade são movimentados através do Banco do Brasil S/A ou da 

Caixa Econômica Federal, em conformidade com o Decreto Lei nº 151/67. 
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Análise: 

 

O Saldo financeiro disponível da Entidade, no exercício de 2016, aumentou em R$ 

31.206.042,66 em relação ao montante existente no início do exercício, que era de R$ 

90.649.286,55. Este acréscimo, elevando o saldo para R$ 121.855.329,21, não estava 

programado e ocorreu pela dificuldade encontrada na execução dos investimentos previstos 

no início do exercício, bem como por ações de contingenciamento praticadas pela gestão, em 

decorrência da previsão de queda na arrecadação compulsória, sua principal receita. O 

Acréscimo de disponível, ainda foi afetado pelo recebimento do montante de R$ 

10.000.000,00, vindos do Departamento Nacional a título de empréstimo para a execução de 

gastos com a implantação de um sistema informatizado de gestão educacional. 

No orçamento, não houve previsão para uso de resultado de exercícios anteriores (uso 

de caixa já gerado anteriormente), pois as despesas e os investimentos previstos encontravam-

se plenamente suportados pela previsão das receitas geradas no próprio exercício. Na 

execução final, os investimentos realizados foram de R$ 22.448.692,38 (R$ 22.256.425,72 a 

menos do previsto) e as despesas de custeio foram de R$ 218.410.848,60 (R$ 3.000.000,00 a 

menos do orçado), ou seja, houve uma economia entre o planejado e o executado. 

No ingresso das receitas operacionais correntes, evidenciou-se um equilíbrio bastante 

significativo, pois a arrecadação efetiva representou 100,84% do montante previsto, 

impulsionada pelas receitas de serviços (com um acréscimo de 2,01%) e pelas receitas 

patrimoniais (locações e financeiras, com um acréscimo de 27,70%). Ambas compensaram as 

variações negativas dos fomentos e demais receitas (de -1,20%) e da contribuição 

compulsória (de -0,61%), todas em relação aos valores previstos. 

Já nas receitas de capital, o empréstimo de R$ 10.000.000,00 não foi previsto, 

provocando uma realização superior em relação ao montante orçado. 

O Desempenho financeiro da Entidade, no período, foi plenamente satisfatório, à 

medida que as receitas foram executadas a maior do que o previsto e permitiram uma geração 

de caixa suficiente para subsidiar o volume de investimentos e das despesas de custeio 

executadas, e que estavam devidamente previstos nas peças orçamentárias. 

 

 

6.2 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: 
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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 31/12/2016 é o seguinte: 

 

Quadro 24 – Aplicação dos Dispositivos da NBC T 16.9 e NBC T 16.10 

Descrição dos Ativos Valor Bruto Contábil 

Depreciação e 

Amortização 

Acumulada 

Valor Líquido 

Contábil 

Prédios R$ 269.197.308,80 R$ 36.085.661,76 R$ 233.111.647,04 

Instalações R$ 2.483.363,36 R$ 870.146,21 R$ 1.613.217,15 

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros R$ 3.828.188,36 R$ 492.894,54 R$ 3.335.293,82 

Mobiliário em Geral R$ 8.050.135,19 R$ 4.848.106,47 R$ 3.202.028,72 

Instrumentos Musicais R$ 872.218,46 R$ 635.751,25 R$ 236.467,21 

Veículos R$ 4.944.416,90 R$ 3.057.457,96 R$ 1.886.958,94 

Máquinas e Equipamentos R$ 7.785.638,54 R$ 3.858.158,86 R$ 3.927.479,68 

Equipamentos Médicos Cirúrgicos 

Odontológicos e Laboratoriais 
R$ 6.078.102,26 R$ 3.352.953,85 R$ 2.725.148,41 

Equipamentos de Informática R$ 13.357.425,91 R$ 9.094.720,18 R$ 4.262.705,73 

Equipamentos Esportivo, artístico e de 

Recreação 
R$ 2.953.719,70 R$ 1.415.875,59 R$ 1.537.844,11 

Equipamentos de Comunicação R$ 491.570,79 R$ 442.412,37 R$ 49.158,42 

Totais R$ 320.042.088,27 R$ 64.154.139,04 R$ 255.887.949,23 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

 

b. O valor da depreciação e amortização apurado mensalmente é reconhecido em contas 

de resultado. No exercício de 2016 os valores desta natureza foram os seguintes: 

 

Quadro 25 – Depreciação e Amortização Acumulada no Exercício 

Descrição dos Ativos Depreciação / Amortização 

Prédios R$ 4.216.172,28 

Instalações R$ 245.517,60 

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros R$ 311.090,88 

Mobiliário em geral R$ 664.784,40 

Instrumentos musicais R$ 43.846,90 

Veículos R$ 867.697,20 

Máquinas e equipamentos R$ 627.632,54 

Equipamentos Médicos Cirúrgicos Odontológicos e Laboratoriais R$ 523.667,37 

Equipamentos de Informática R$ 2.039.800,61 

Equipamentos Esportivo, artístico e de Recreação R$ 271.934,96 

Equipamentos de comunicação R$ 45.817,47 

Total R$ 9.857.962,21 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 
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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: 

 

Quadro 26 – 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 a todas as Entidades Nacionais e 

Regionais do Sistema Indústria. 

 

d. A base de cálculo adotada para a depreciação dos imóveis é o custo de construção, 

deduzido o valor dos terrenos, que são registrados em conta distinta e não sofrem 

depreciação. 

 

e. A depreciação e as amortizações são reconhecidas até que o valor líquido seja igual ao 

valor residual e começa quando o item entra em condição de uso, não cessando 

quando o mesmo se torna obsoleto ou é retirado de operação. 

 

f. Quanto à divulgação destas informações, a Entidade faz constar em suas notas 

explicativas todos os elementos aludidos no item 16 da NBC T 16.9, quando 

houverem. 

 

 

Mensuração de Ativos e Passivos 

 

Quanto a NBC T 16.10, a Entidade adota naquilo que couber, todos os critérios e 

procedimentos estabelecidos para a avaliação e a mensuração dos ativos e passivos 

integrantes de seu patrimônio, compreendidos pelos seguintes elementos: 

 

 DISPONIBILIDADES 

 

Avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira à taxa 

de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. 
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As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor 

original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. 

As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. 

 

 CRÉDITOS E DÍVIDAS 

 

Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo 

valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na 

data do Balanço Patrimonial. 

Os riscos de recebimento de dívidas são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será 

reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. 

Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações prefixados, se existirem, são ajustados 

a valor presente. 

As provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de 

realização para os ativos e de reconhecimento para os passivos. 

As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado. 

 

 ESTOQUES 

 

A Entidade não possui estoques de produtos ou mercadorias, apenas itens de 

almoxarifado avaliados pelo custo de aquisição. 

 

 INVESTIMENTOS PERMANENTES 

 

A Entidade mantém registro de participação no patrimônio de condomínio constituído 

para administrar áreas de uso comum, onde está localizada sua sede. Esta participação, 

juntamente com demais participações, são avaliadas de acordo com o custo de aquisição, 

sendo que os possíveis ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado. 

 

 IMOBILIZADO 

 

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado 

ou avaliado com base no seu valor de aquisição, produção ou construção. 

Quando se trata de ativos do imobilizado, obtidos a título gratuito, este é considerado 

pelo valor patrimonial definido nos termos da doação. 

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elemento do ativo imobilizado são 

incorporados ao valor desse ativo, quando houver possibilidade de geração de benefícios 
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econômicos futuros ou potenciais de serviços. Qualquer outro gasto que não gere benefícios 

futuros é reconhecido como despesa do período em que for incorrido. 

No caso de transferências de ativos, o valor atribuído é o valor contábil líquido 

constante nos registros da Entidade de origem. 

 

 INTANGÍVEL 

 

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da 

atividade da Entidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de 

produção. 

 

 DIFERIDO 

 

A Entidade não possui ativo diferido. 

Excetua-se a esta regra, o que consta nos itens 36 a 40 da NBC T 16.10, que dispõe 

sobre a reavaliação e redução ao valor recuperável, por entender que a sistemática utilizada de 

executar inventários físicos anuais, juntamente com a prática de baixar anualmente os itens 

obsoletos ou em desuso, mantendo seu patrimônio sempre atualizado, possibilita que não 

ocorra uma variação significativa, em relação aos valores registrados na contabilidade e 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 identificamos qualquer impacto relevante sobre o resultado apurado no 

exercício. 

 

 

6.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

 

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

 

 

6.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 

 

Nesta seção, estão apresentadas as Demonstrações Contábeis do SESI/RS previstas 

pela Lei n.º 4.320/64 e pela NBC 16.6, aprovada pela Resolução CFC n.º 1.133/2008, 

incluindo as notas explicativas, sendo que os referidos documentos são apresentados na 

íntegra na seção 9, anexos e apêndices. 
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a. Balanço Patrimonial; 

Apresentado na integra na seção 9, anexo 07. 

 

b. Balanço Orçamentário; 

Apresentado na integra na seção 9, anexo 15. 

 

c.  Balanço Financeiro; 

Apresentado na integra na seção 9, anexo 11. 

 

d. Demonstração das Variações Patrimoniais; 

Apresentado na integra na seção 9, anexo 12. 

 

e. Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

Apresentado na integra na seção 9, anexo 09. 

 

f. Demonstração do Resultado Econômico; 

O SESI/RS não elabora demonstração do resultado econômico, prevista na NBC T 

16.6. 

 

g. Notas Explicativas. 

Apresentado na integra na seção 9, anexo 13. 
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7 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

O presente capítulo contempla informações acerca da gestão de pessoal, 

infraestrutura patrimonial, tecnologia da informação e sustentabilidade ambiental. 

 

 

7.1 Gestão de pessoas 

 

Este item tem por finalidade informar sobre a estrutura de pessoal do SESI/RS, sobre 

os aspectos da quantidade e qualificação, com o propósito de avaliar a suficiência para o 

cumprimento da missão institucional. 

 

 

7.1.1 Estrutura de pessoal da unidade 

 

A força de trabalho do SESI/RS, para o exercício de 2016 é de 1.604 empregados, os 

quais estão distribuídos, conforme segue: 

 

Quadro 26 – Força de Trabalho do SESI/RS – Situação apurada em 31/12/2016 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1. Celetistas 1.557 1.557 298 390 

2. Funções de Confiança 47 47 2 3 

3. Temporários -0- -0- -0- -0- 

4. Total de Servidores (1+2+3) 1.604 1.604 300 393 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

Em relação à distribuição da força de trabalho, em áreas técnicas e atividades 

finalísticas, os 1.604 empregados estão assim distribuídos: 390 empregados atuam nas 

atividades de apoio e 1.214 atuam no desenvolvimento das atividades finalistas. 

A qualificação da força de trabalho, quanto ao grau de escolaridade, está demostrada 

no quadro abaixo, considerando os empregados ativos em 31 de dezembro do exercício de 

referência do Relatório de Gestão. 
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Quadro 27 – Quantidade de Empregados do SESI/RS por grau de Escolaridade 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Celetistas -0- 2 55 60 368 871 183 18 -0- 

2. Funções de Confiança -0- -0- 2 -0- 1 9 31 4 -0- 

3. Temporários -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

4. Totais (1+2+3) -0- 2 57 60 369 880 214 22 -0- 

LEGENDA 

Grau de Escolaridade: 
1 – Analfabeto; 2 – Alfabetizado sem cursos regulares; 3 – Ensino fundamental incompleto; 4 – Ensino 

fundamental; 5 – Ensino médio ou técnico; 6 – Superior; 7 – Aperfeiçoamento/Especialização / Pós-Graduação 

/ MBA; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência. 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

 

Quando aplicado o critério de distribuição da força de trabalho, considerando a idade, 

o quadro 28, em 31/12/2016, apresenta o cenário a seguir: 

 

Quadro 28 – Quantidade de Empregados do SESI/RS por Faixa Etária 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária 

Até 30 anos 
De 31 a 40 

anos 

De 41 a 50 

anos 

De 51 a 60 

anos 

Acima de 

60 anos 

1. Celetistas 435 612 302 176 32 

2. Funções de Confiança 1 13 19 11 3 

3. Temporários -0- -0- -0- -0- -0- 

4. Totais (1+2+3) 436 625 321 187 35 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

Em relação aos empregados aposentados, convém mencionar que no SESI/RS há duas 

formas de desligamento, sendo elas, por desligamento voluntário ou desligamento por parte 

do empregador. A opção pela aposentadoria pública por parte do empregado não é condição 

obrigatória para o desligamento por parte do empregador. Considerando que a Previdência 

Social não mais comunica o empregador quando do momento da concessão de 

aposentadorias, não há como precisar o número de empregados aposentados no exercício de 

2016. Quanto à perspectiva de novas aposentadorias, não há como prever, considerando que o 

cômputo do tempo de serviço para este fim depende de comprovações de vínculos 

empregatícios anteriores, registrados na Previdência Social, por parte dos empregados. 

No tocante à condição e forma de reposição das vagas por desligamento voluntário ou 

desligamento por parte do empregador, os empregados são selecionados em observância aos 

requisitos dispostos na Política de Captação e Seleção. 

A área de gestão de pessoas do Sistema FIERGS, a qual é responsável pela 

administração dos recursos humanos à disposição do SESI, observa aspectos relacionados ao 
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controle de acúmulo de funções e cargos. Assim, é possível verificar que no âmbito do 

SESI/RS não há acúmulo remunerado de cargos/funções por um mesmo empregado, pois há 

sistema informatizado de registro de somente um Contrato de Trabalho. 

Também, as situações de empregados que eventualmente possuem vínculo 

empregatício com outras organizações, não geram conflito de horário de trabalho, pois, para o 

efetivo controle do cumprimento da jornada de trabalho diária, os empregados do SESI/RS 

efetuam registro de ponto, exceto os que possuem a dispensa com base no artigo 62, inciso II 

da CLT. 

Quanto à terceirização irregular de cargos, não é prática no SESI/RS. Havendo alguma 

necessidade de contratação, utiliza-se a modalidade de credenciamento, prevista no 

Regulamento de Licitações e Contratos da Entidade. 

No tocante a força de trabalho do SESI/RS, em 31/12/2016, de um total de 1.604 

empregados, tem-se alguns casos de afastamentos, sendo 92 (noventa e dois) empregados 

afastados, considerados como licença não remunerada. Diante disso, é pratica da Instituição 

avaliar pontualmente as atividades, até então exercidas por estes e, sendo necessário, utilizar 

recursos como redistribuição de tarefas ou substituição do afastado. 

O processo de aprendizagem, desenvolvimento e disseminação do conhecimento do 

SESI/RS, está baseado em uma política de educação corporativa, a qual orienta e descreve 

sobre as principais frentes de ações e desenvolvimento de pessoal. Como resultado da 

aplicação e realização de eventos de capacitação no exercício de 2016, o SESI/RS encerrou o 

ano com um total de 382 eventos de capacitação. Do total de empregados ativos em 2016, 

1.758 foram capacitados, resultando em 51.837 horas de capacitação acumuladas no 

exercício. Os eventos realizados no exercício de 2016 estão vinculados com as estratégias e 

necessidades das áreas finalísticas do SESI: Educação, Segurança e Saúde no Trabalho e 

Promoção da Saúde. 

No exercício de 2016, o SESI/RS não realizou estudos específicos para verificar a 

distribuição do quadro de pessoal, pelo fato de considerar adequada a distribuição da força de 

trabalho, especialmente no contexto da execução da sua atividade finalística. 

Em relação aos indicadores gerenciais relacionados à gestão de pessoas, os quais 

mensuram o seu desempenho, o SESI/RS, em 2016, 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. Refere-se a um indicador estratégico para a Organização, apresentando impacto direto 

nos negócios, uma vez que é através das pessoas, neste caso, contratadas, que ocorre a 

prestação de serviços aos clientes. 

A meta prevista para este indicador, em 2016, foi de 70 dias para a realização dos 

processos seletivos. Como resultado obteve-se, no ano, uma média de 48 dias, tendo-se 

superado a meta prevista. Salienta-se que a cada ano, têm-se apresentado melhorias de 

resultado para este indicador, sendo exemplo disso a redução dos prazos, que estavam com a 
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média de 69 dias em 2014 e 60 em 2015. Em função das melhorias de processos que 

permitiram chegar a esses resultados, a meta para os próximos anos já foi revista. 

Os resultados decorrentes do aperfeiçoamento contínuo do processo de captação e 

seleção de pessoas têm trazido não só melhorias quantitativas, como também qualitativas à 

Organização, contribuindo para a captação de pessoas cada vez mais qualificadas e aderentes 

aos perfis desejados. 

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 2016 era de 26 horas/homem investidas em capacitação. Meta 

baseada em práticas de mercado (Fonte: Deloitte – Pesquisa Educação Corporativa 2016). O 

resultado global atingido pelo SESI foi de 29,49 hora/homem. Em relação ao ano de 2015, 

houve um aumento na carga horária média de capacitação, pois naquele ano, o índice era de 

26,84 hora/homem. Em consonância com a estratégia da organização, a área de Educação foi 

a maior demandante de eventos, seguida pela Promoção da Saúde e pela Segurança e Saúde 

no Trabalho. Contribuindo com o indicador, alia-se a implantação do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem ‒AVA, que oportunizou um aumento na carga horária média e na 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, 

ocorrido por motivo de substituição dos colaboradores. 

Em 2016 a meta para este indicador era de 16,00%. O índice de rotatividade foi de 

14,48%, 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 menos custos de capacitação, maior retenção de conhecimento e 

menos custos com demissões, gerando benefícios à entidade. 

Em uma avaliação mais abrangente, do total de 298 admissões, 70,13% foram por 

motivo de substituição e 29,87% por aumento de quadro, sendo este predominantemente na 

área da Educação. 

 

 

Distribuição da Lotação Efetiva 

 

Item não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas. 
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7.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal 

 

Quadro 29 – Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores 

Valores em R$ 1,00 

Tipologias/ 

Exercícios 

Vencimentos e 

Vantagens Fixas 

Despesas Variáveis Despesas 

de 

Exercícios 

Anteriores 

Decisões 

Judiciais 
Total Retribuições / 

Gratificações 
Adicionais Indenizações 

Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 

Despesas 

Variáveis 

Celetistas 

Exercícios 

2016 R$ 60.507.804,91 -0- R$ 364.794,83 R$ 1.336.182,21 R$ 579.173,20 -0- -0- R$ 410.118,47 R$ 63.198.073,62 

2015 R$ 64.976.178,34 -0- R$ 786.177,37 R$ 2.158.257,84 R$ 347.812,86 -0- -0- R$ 57.765,89 R$ 68.326.192,30 

2014 R$ 60.725.618,63 -0- R$ 898.173,05 R$ 631.176,85 R$ 240.981,70 -0- -0- R$ 38.091,03 R$ 62.534.041,26 

Funções de Confiança 

Exercícios 

2016 R$ 9.546.648,48 -0- R$ 3.823,53 R$ 442.948,73 R$ 15.797,33 -0- -0- R$ 7.951,59 R$ 10.017.169,66 

2015 R$ 9.249.431,58 -0- R$ 28.624,29 R$ 742.518,03 R$ 7.770,00 -0- -0- R$ 0,00 R$ 10.028.343,90 

2014 R$ 8.171.012,78 -0- R$ 7.533,88 R$ 345.390,69 R$ 4.817,00 -0- -0- R$ 6.300,00 R$ 8.535.054,35 

Temporários 

Exercícios 

2016 -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

2015 -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

2014 -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 
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7.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

A área de gestão de pessoas do Sistema FIERGS possui mapeamento dos riscos 

vinculados à administração de pessoal, no âmbito da Unidade. 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, 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; 

 Disponibilização 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: 

 

 Realização de auditorias trabalhistas e consultoria jurídica preventiva; 

 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 e no processo de contratação; 

 Promoção de condições de trabalho adequadas e da saúde dos trabalhadores; 

 Concessão de benefícios; 

 Realização de treinamentos; 

 Programa de comunicação transparente com os empregados.  
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Risco: Acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. 

Providências adotadas para mitigar o risco: 

 

 Considerando sua baixa incidência no SESI/RS, em especial no exercício das 

atividades laborais, não há indicador instituído, porém há monitoramento pela área de 

recursos humanos. 

 

 

7.2 Gestão do patrimônio e infraestrutura 

 

Nesta parte do Relatório de Gestão do exercício de 2016, estão apresentadas as 

informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário e da infraestrutura do SESI/RS, 

utilizadas para o cumprimento da missão institucional. 

 

 

7.2.1 Gestão do patrimônio imobiliário da União  

 

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

 

 

7.2.2 Informações sobre imóveis locados de terceiros 

 

No quadro a seguir, estão apresentadas as informações sobre a distribuição dos 

imóveis locados de terceiros, principalmente com o propósito de instalar a estrutura necessária 

para o desenvolvimento das atividades finalísticas e de apoio da Entidade no decorrer do 

exercício. 

 

Quadro 30 – Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros 

Localização Geográfica 
Quantidade de Imóveis Locados de Terceiros 

Exercício 2016 Exercício 2015 

Finalidade 1 2 3 4 1 2 3 4 

BRASIL 

Rio Grande do Sul -0- 15 -0- 01 -0- 22 -0- 01 

Bento Gonçalves -0- 02 -0- -0- -0- 02 -0- -0- 

Cachoeira do Sul -0- -0- -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Canoas -0- -0- -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Caxias do Sul -0- -0- -0- 01 -0- -0- -0- 01 

Erechim -0- 02 -0- -0- -0- 02 -0- -0- 

Estrela -0- 02 -0- -0- -0- 02 -0- -0- 
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Localização Geográfica 
Quantidade de Imóveis Locados de Terceiros 

Exercício 2016 Exercício 2015 

Farroupilha -0- 01 -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Gravataí -0- 02 -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Igrejinha -0- -0- -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Novo Hamburgo -0- 01 -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Panambi -0- 02 -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Santa Cruz do Sul -0- 01 -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Santa Maria -0- -0- -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Santo Ângelo -0- 01 -0- -0- -0- 01 -0- -0- 

Sapiranga -0- 01 -0- -0- -0- 02 -0- -0- 

Sapucaia do Sul -0- -0- -0- -0- -0- 02 -0- -0- 

Santana do Livramento -0- -0- -0- -0- -0- 02 -0- -0- 

Subtotal Brasil -0- 15 -0- 01 -0- 22 -0- 01 

EXTERIOR PAÍS 1 -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Subtotal Exterior -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 

Total (Brasil + Exterior) -0- 15 -0- 01 -0- 22 -0- 01 

Legenda Finalidade 

1 – Administrativo: imóveis utilizados para atividades “meio” da Entidade; 

2 – Negócio: imóveis utilizados para atividades “fim” da Entidade; 

3 – Terreno: espaço com obras em andamento; 

4 – Outras finalidades: outras situações que não se enquadrem nas demais. 

Fonte: Gerência de Suporte às Operações – GEOPE 

 

Considerando os aspectos relacionados às despesas com a locação de imóveis, no 

exercício de referência, segue quadro com destaque da quantidade de imóveis locados e os 

respectivos desembolsos no exercício: 

 

Quadro 31 – Despesas associadas Locação de Imóveis de Terceiros 

Finalidade Quantidade Valor 

BRASIL 

Rio Grande do Sul 16 R$ 643.302,00 

Bento Gonçalves 02 R$ 94.995,01 

Caxias do Sul 01 R$ 56.352 

Erechim 02 R$ 41.554 

Estrela 02 R$ 22.638 

Farroupilha 01 R$ 156.917 

Gravataí 02 R$ 78.108 

Novo Hamburgo 01 R$ 49.498 

Panambi 02 R$ 43.421 

Santa Cruz do Sul 01 R$ 6.384 

Santo Ângelo 01 R$ 70.944 

Sapiranga 01 R$ 22.491 

Subtotal Brasil 16 R$ 643.302,01 

EXTERIOR PAÍS 1 -0- -0- 

Subtotal Exterior -0- -0- 

Total (Brasil + Exterior) 16 R$ 643.302,01 

Fonte: Gerência de Suporte às Operações – GEOPE 
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A locação de imóveis, nos municípios de Bento Gonçalves, Erechim, Estrela e 

Gravataí, foi motivada em virtude das reformas das unidades. Já os imóveis de Farroupilha, 

Novo Hamburgo, Panambi, Santa Cruz do Sul, Santo Ângelo e Sapiranga destinam-se a 

realização de atividades fim nestes municípios. Quanto à locação do imóvel em Caxias do 

Sul, este se destina ao apoio da realização das atividades finalísticas. 

No que diz respeito ao tratamento das despesas com adequações, reformas e pequenos 

reparos de manutenção, visando às atividades fim e/ou entrega do imóvel em geral, estas, 

consoantes às práticas de mercado, ficam a cargo da Entidade. Por sua vez, benfeitorias 

amplas, via de regra, são de responsabilidade do proprietário do imóvel. 

 

 

7.3 Gestão da tecnologia da informação 

 

O SESI/RS tem priorizado a adoção de sistemas de informação por conta de sua 

importante contribuição nos aspectos de gerenciamento e controles, acima de tudo, primários, 

com vistas a corroborar no cumprimento de sua missão institucional. Na sequência 

apresentam-se informações relevantes sobre o modelo de gestão de TI, adotado pelo SESI/RS. 

 

 

a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI). 

 

A finalidade do Planejamento Estratégico de TI – PETI e do Plano Diretor de TI – 

PDTI é o de orientar o direcionamento da Tecnologia da Informação para caminhos que 

possibilitem ao Sistema FIERGS alcançar seus objetivos e metas institucionais. Neste sentido, 

as ações da área de TI vinculam-se ao Planejamento Estratégico das Entidades que compõem 

o Sistema FIERGS, estando alinhadas aos processos internos e sendo monitoradas por meio 

de indicadores. 

 

 

b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI. 

 

A atuação da Gestão de TI junto à Unidade ocorre conforme o estabelecido no Comitê 

de Suporte ao Negócio, tal como especificado no item 4.1, deste relatório. 

Em 2016, no âmbito do Comitê de Suporte ao Negócio, cinco reuniões tiveram como 

pauta assuntos de TI: 09/06/16 – Apresentação do Projeto de migração do Datacenter 

FIERGS; 24/10/16 – Análise de Ferramentas para Gestão de Projetos; 07/10/16 e 05/12/16 – 
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Projeto Sistema de Gestão Educacional ‒ SGE e 19/12/16 – Licenciamento Produtos 

Microsoft. 

Além das reuniões supramencionadas, junto às áreas finalísticas ocorreram reuniões de 

alinhamento e acompanhamento do orçamento (previsto x realizado), no tocante aos seguintes 

projetos: Atendimento Escolar Regular (Legal); Ficha de Inscrição EAD Integrada ao GES; 

Versionamento GES; Hospedagem + Suporte e Manutenção + Fábrica de SW Moodle; Projeto 

BI; Cubo Agenda Técnica; Portal Saúde – Encaminhamentos; Portal Saúde – Vacinação 2017; 

Melhorias Sistema de Unidades Móveis; Informações do S4 para Indústrias; Dados de Saúde 

Ocupacional e Promoção da Saúde; Projeto Avaliações Psicossociais; Gestão Documental 

Produtos SST; Implantação Ferramenta Gestão de Projetos. 

 

 

c) Descrição dos principais sistemas de informação do SESI/RS. 

 

Seguem relacionados os principais sistemas informatizados, utilizados pelos SESI/RS, 

acompanhado de suas especificações, das funcionalidades, dos responsáveis técnicos da área 

de informática e de negócios, além do indicativo de criticidade. 

 

Quadro 32 – Relação dos principais Sistemas Informatizados 

Principais 

sistemas 

Descrição dos objetivos e das principais 

funcionalidades 

Responsável 

técnico 

Responsável da 

área de negócios 
Criticidade 

Portal Conecta 

Link único de acesso aos sistemas 

informatizados em que o usuário possui 

acesso (agenda saúde, agenda técnica, 

boletim de produção, relatórios gerenciais, 

agenda centro esportivo, logística, gestão 

patrimonial, contratos) e disponibilização de 

informações corporativas, consulta a 

contracheque e registro do ponto online, 

registro e disponibilização de políticas, 

procedimentos, orientações técnicas entre 

outros. 

Liliane 

Bitencourt 

Maria de Fátima 

Lemos 
Alta 

Boletim de 

Produção 

Registro da produção física realizada em 

âmbito operacional. Possibilita o 

monitoramento do percentual de tempo e 

custo aplicado pelos profissionais na 

prestação de serviços nas áreas de negócio e 

relacionamento com o cliente. Também 

utilizado para emissão e armazenamento das 

propostas comerciais vinculadas às 

oportunidades de negócios identificadas 

pelos Agentes de Relações com o Mercado. 

Tais Heldt 
Thiago Borba / 

Francieli Tissiani 
Alta 

SCAE 

Esta solução envia, mensalmente, toda a 

produção de ações educativas das Escolas 

do SESI para o Departamento Nacional, 

através de um conjunto de regras e fluxo de 

trabalhos. Permite, também, acompanhar 

mensalmente o número de matrículas e a 

consolidação da produção em educação. 

Tais Heldt Guilherme Pelufa Alta 
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Principais 

sistemas 

Descrição dos objetivos e das principais 

funcionalidades 

Responsável 

técnico 

Responsável da 

área de negócios 
Criticidade 

Cadastro Social 

/ Precificação 

Registro e disseminação do plano de metas, 

por áreas de negócio e CAT. 

Elizabeth 

Costa 
Thiago Borba Alta 

SOGI 

Planejamento, 

Orçamento e 

Contabilidade 

Acompanhamento e manutenção do 

orçamento e lançamentos contábeis. 

Luciano 

Machado 
Jeferson Irazoqui Média 

SIGA 

Acompanhamento da arrecadação 

compulsória e cadastro de clientes com 

abrangência nacional. 

Luciano 

Machado 
Maria Marins Alta 

S4 

Disponibilização de informações sobre 

saúde ocupacional e link de relacionamento 

com clientes. 

Robinson 

Lovatto 
Ivon Maisonnave Alta 

SMD 
Registro das metas físicas para 

acompanhamento pelo DR e DN. 

Elizabeth 

Costa 
Fernando Ferreira Alta 

GES 

Sistema de Gestão Educacional do SESI que 

permite o cadastro de alunos, cursos, 

matrículas e acompanhamento de 

desempenho educacional. 

Tais Heldt Marcele de Paula Alta 

Agenda Saúde 

Controle e organização das agendas dos 

profissionais da Saúde nos CAT‟s, controles 

financeiros e histórico médico. 

Robinson 

Lovatto 

Ricardo Alberto 

Dumke 
Alta 

Sistema de 

Administração 

da Saúde 

Emissão de relatórios de extratos de serviços 

de utilização da Rede Saúde, controle de 

utilização de serviços, controle financeiro, 

controle de integração com a mantenedora 

de cartões e controle de integração com 

Recursos Humanos. 

Robinson 

Lovatto 

Viviane Paloschi 

Lima 
Alta 

CRM 

Dynamics 

Solução tecnológica que permite 

implementar estratégias de negócios onde o 

foco é o cliente.  Permite conhecer mais e 

melhor as necessidades dos clientes que é 

chave para poder oferecer as melhores 

soluções, gerando uma fonte de inteligência 

comercial e permite prospectar as melhores 

oportunidades de negócios ao Sistema 

FIERGS. 

Gabriel 

Souza 

Machado 

Gilberto Silveira Média 

RH Workflow 

Automatização de processos, de acordo com 

um conjunto de regras definidas, permitindo 

que informações ou tarefas sejam passadas 

de um participante para o outro, para 

execução de uma ação. Exemplos de 

utilização do workflow no SESI: requisição 

de pessoal, férias, demissões, transferências 

e treinamentos. 

Claudia 

Silva 

Cladir 

Mantovanni 
Alta 

RH Universal 
Gestão do cartão ponto funcional, permite 

controlar a movimentação de funcionários. 

Claudia 

Silva 

Cladir 

Mantovanni 
Alta 

ERP Protheus 

Solução corporativa que permite a 

integração da gestão empresarial dos 

seguintes processos organizacionais: 

financeiro, contábil e suprimentos. 

Giovanni 

Jardim 

Miguel Luís dos 

Santos / Luiz 

Kelviz Betti 

Alta 

I-Hunter 

Recrutamento e gerenciamento de processo 

seletivo, utilizado no registro das etapas dos 

processos seletivos da Unidade. 

Claudia 

Silva 

Danúbia Beskow 

Petermann Seibel 
Alta 
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Principais 

sistemas 

Descrição dos objetivos e das principais 

funcionalidades 

Responsável 

técnico 

Responsável da 

área de negócios 
Criticidade 

Agenda Técnica 

SESI 

Agenda Técnica para organizar a previsão 

de atendimentos dos profissionais técnicos 

do SESI e integrar os agendamentos com o 

sistema Boletim de Produção, obedecendo 

às regras deste sistema, possibilitando 

verificar as alocações e ociosidades. 

Tais Heldt Marcelo Bujes Média 

MOODLE 

Ferramenta que possibilita para a rede 

acadêmica a utilização da plataforma de 

ensino virtual, a fim de expandir a 

aprendizagem do aluno e dar apoio nas 

tarefas dos docentes. 

Tais Heldt 
Rivka 

Majdenbaum 
Alta 

BI 

Solução de BI – Ferramenta de 

compartilhamento e monitoramento de 

informações que oferecem suporte a gestão 

de negócios e tomada de decisão. 

Luciano 

Machado 
Juliano Mantovani Alta 

LMS 

O software permite a realização de 

atividades de cursos a distância e 

semipresenciais em uma plataforma online 

disponibilizada pelo Departamento Nacional 

- DN. Esta ferramenta é integrada com o 

sistema de Gestão Educacional SESI – GES. 

Tais Heldt 
Rivka 

Majdenbaum 
Alta 

Fonte: Gestão de Informática – GINFO 

 

d) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI. 

 

No quadro abaixo estão relacionadas as capacitações que foram realizadas pelos 

empregados da área de Gestão de Informática no decorrer do exercício de 2016. 

 

Quadro 33 – Capacitações Realizadas em 2016 

Treinamento Instituição Ministrante 

Workshop Project Model Canvas PM 2.0 Ltda 

Gestão de Processos Otimiza Academia 

Microsoft – Office 365 – Plataforma BrasilMais TI Softex 

Hands on Storage Gruppen 

Cisco Cyber Threat Response Workshop Cisco 

Fonte: Gestão de Informática – GINFO 

 

 

e) Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI. 

 

O quantitativo de empregados que atuam no atendimento das demandas das Entidades 

do Sistema FIERGS, na área de Gestão de Informática, é composto de quarenta (40) 

profissionais, distribuídos nos cargos de assistente, analista, coordenador e gerente. Destes 40 

profissionais, 2 (dois) profissionais estão alocados fulltime e um profissional alocado 50% no 
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projeto SGE – Novo Sistema de Gestão Escolar, que atenderá as Entidades de Negócio SESI e 

SENAI; 1 (um) profissional está alocado fulltime na área de Recursos Humanos atuando na 

implantação do projeto e-Social; 1 (um) profissional está de licença (afastamento – licença 

particular); e 2 (duas) profissionais estão de licença maternidade, com retorno previsto para 

março e abril. 

Além dos profissionais empregados, a área de Gestão de Informática conta com 5 

(cinco) profissionais terceirizados, para atendimento de projetos e demandas vinculadas a 

contratos de prestação de serviço. 

 

 

f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços de TI implementados na 

Unidade. 

 

A área de Gestão de Informática – GINFO dispõe de um canal único de contato com 

seus clientes – “Central de Serviços”, vital para uma comunicação efetiva entre os usuários e 

as equipes de TI, sendo que sua missão é o restabelecimento da operação normal dos serviços 

dos usuários o mais rápido possível, minimizando o impacto nos negócios causados por falhas 

de TI, dentro de um prazo previamente acordado com seus clientes. A Central de Serviços 

está voltada para o gerenciamento eficaz de demandas, incidentes, solicitações e contatos com 

clientes internos e/ou externos, registrando e acompanhando todas as solicitações feitas à área 

de TI. 

Para os itens mais estratégicos de configuração de sistemas, a Gestão de Informática 

mantém vigentes contratos de manutenção, de caráter preventivo e corretivo, com empresas 

especializadas. 

 

 

g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período. 

 

A área de Gestão de Informática – GINFO, no exercício de 2016, atuou nos projetos 

de TI destacados no quadro 34, conforme priorizações definidas pelos comitês. 

 

Quadro 34 – Projetos de TI desenvolvidos no Exercício de 2016 

Projeto: Projeto SGE 

Resultados 

Esperados 

O projeto SGE visa a substituir as tecnologias Educacionais utilizadas atualmente por uma 

estrutura de mercado, TOTVS SGE, que possibilitará a ampliação do modelo com maior 

facilidade, segurança, estabilidade e qualidade, bem como permitirá a interação entre os 

colaboradores do Sistema FIERGS. 

Opção Estratégica Organizar e otimizar processos. 

R$ Orçados x R$ 

Despendidos 
R$ 9.315.598,40 R$ 642.668 

Prazo de execução do 

projeto: 
01/06/2016 30/03/2018 

Projeto: Atendimento Escolar Regular (Legal) 
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Resultados 

Esperados 

Disponibilizar o acompanhamento da vida Escolar do Aluno do Ensino Médio atendendo a uma 

demanda legal relacionada à área de educação das Entidades. 

Opção Estratégica Organizar e otimizar processos. 

R$ Orçados x R$ 

Despendidos 
R$ 124.486,87 R$ 117.411,56 

Prazo de execução do 

projeto: 
03/03/2016 24/09/2016 

Projeto: Aplicativo Autenticador de Conveniados 

Resultados 

Esperados 

Construção de um aplicativo que visa à substituição do software contratado para realizar a 

autenticação dos conveniados gerando informações de atendimento de beneficiários em tempo 

real. Este aplicativo substituirá o uso de um serviço com custo anual de R$ 200.000,00. 

Opção Estratégica Organizar e otimizar processos. 

R$ Orçados x R$ 

Despendidos 
R$ 42.515,00 R$ 42.515,40 

Prazo de execução do 

projeto: 
08/03/2016 28/11/2016 

Projeto: Sistema substituição SGL (DN) e Jogos do SESI 

Resultados 

Esperados 

Implantação de uma solução integrada para gestão de programas de promoção à saúde e 

competições esportivas. 

Opção Estratégica Organizar e otimizar processos. 

R$ Orçados x R$ 

Despendidos 
R$ 218.000,00 R$ 111.984,62 

Prazo de execução do 

projeto: 
04/11/2016 07/11/2016 

Projeto: Portal Saúde Fase II - Campanha de Vacinação 

Resultados 

Esperados 

A nova solução permite rastreabilidade da aplicação do gesto vacinal em tempo real, assim como 

automatização da geração de cobrança e faturamento ao prestador licitado para a realização do 

serviço. 

Opção Estratégica Organizar e otimizar processos. 

R$ Orçados x R$ 

Despendidos 
R$ 74.094,00 R$ 22.342,00 

Prazo de execução do 

projeto: 
08/12/2015 12/02/2016 

Projeto: Versionamento SCAE 

Resultados 

Esperados 

Adequação do GES – Sistema de Gestão Educacional SESI para disponibilizar corretamente as 

informações ao Departamento Nacional contemplando as mudanças de regra de negócio do 

SCAE. 

Opção Estratégica Organizar e otimizar processos. 

R$ Orçados x R$ 

Despendidos 
R$ 14.477,50 R$ 14.477,50 

Prazo de execução do 

projeto: 
18/07/2016 19/08/2016 

Fonte: Gestão de Informática – GINFO 

 

h) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas 

que prestam serviços de TI para a Unidade. 

A principal medida para mitigar a dependência de fornecedores é a realização da 

atividade de repasse de conhecimento do fornecedor para a equipe interna, durante a execução 

dos projetos. Desta forma, quando ocorre o término do contrato, a equipe possui os 

conhecimentos necessários para dar andamento nos processos e repassar as necessidades de 

atendimento para outros fornecedores. 

 

 

7.3.1 Principais sistemas de informações 
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O SESI/RS apresenta nesta parte do Relatório de Gestão as informações sobre 

sistemas computacionais, os quais estão relacionados aos macroprocessos finalísticos e 

objetivos estratégicos da Entidade. 

 

Quadro 35 – Relação dos Sistemas Informatizados de mercado 

Descrição do Sistema Status Versão Fornecedor 
Principais características e vínculo com 

processos funcionais 

ERP Protheus Ativo 11 TOTVS 

Integração da gestão empresarial dos seguintes 

processos organizacionais: financeiro, contábil e 

suprimentos. 

IBM WebSphere Portal Ativo 8.0 IBM 

Fornecer aos usuários um ponto único de acesso 

para os aplicativos, serviços, informações e 

conexões sociais que eles necessitam. 

ECM – Gestão de 

Conteúdo Empresarial 
Ativo 5.0 IBM 

Captura e digitalização de documentos. 

Análise de conteúdo. 

Gestão do ciclo de vida das informações. 

RH Universal Ativo 12.0 
Ação 

Sistemas 

Processamento da folha de pagamento; registro de 

empregados e terceiros com históricos funcionais; 

férias individuais e coletivas; rescisões; 

provisionamentos e pensões alimentícias; emissão 

de guias; gestão de antecipações; vale refeição; 

controles de vales transporte; integrações de ponto; 

refeitório; entre outras. 

Fonte: Gestão de Informática – GINFO 

 

 

7.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da 

Informação (PETI) e sobre o Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação (PDTI) 

 

Conforme referido no item 7.3.a, a Gestão de Informática atua em conformidade com 

a legislação e regulamentos definidos pela Organização. O processo de planejamento da área 

de TI está sintonizado com o planejamento estratégico das Entidades que compõem o Sistema 

FIERGS (SESI, SENAI, IEL e FIERGS/CIERGS). Neste sentido, as ações da área de TI são 

vinculadas às estratégias do SESI e monitoradas por indicadores de desempenho, sendo que as 

contratações de bens e serviços de tecnologia da informação são precedidas de estudos e 

análises, seguindo o previsto no Planejamento Estratégico de TI – PETI e no Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação – PDTI, os quais possuem vigência de 3 (três) e 1 (um) ano, 

respectivamente. À vista disso, todos os serviços e processos de TI, sobretudo os de caráter 

crítico para a Organização, são planejados, organizados, documentados, implementados, 

medidos, avaliados e melhorados. 

 

O Planejamento Estratégico de TI contempla: 

 A busca pela melhoria da eficiência da área de TI, como forma de contribuir com o 

cumprimento das estratégias de negócio do SESI; 

http://www.ibm.com/software/products/pt/subcategory/SWN60
http://www-03.ibm.com/software/products/pt/category/content-management-imaging
http://www.ibm.com/software/products/pt/subcategory/SWN20
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 A utilização da tecnologia da informação como um recurso estratégico da 

Organização, para o atendimento, com qualidade e agilidade, aos seus clientes; 

 A integração das soluções de TI, para todas as Entidades que compõem o Sistema 

FIERGS; 

 A terceirização de operações de execução, possibilitando a atuação dos colaboradores 

da GINFO em atividades de gestão e governança da TI organizacional; 

 Seletividade na contratação de serviços, optando por somente aqueles capazes de 

promoverem o atendimento às necessidades de negócio da Organização ou às ações de 

estruturação da área de TI; 

 A otimização de recursos e investimentos em Tecnologia da Informação com a 

priorização de soluções de mercado, que venham a promover ganhos efetivos para a 

Organização. 

 

 

7.4 Gestão ambiental e sustentabilidade 

 

As informações sobre gestão ambiental e sustentabilidade no âmbito do SESI/RS estão 

consideradas na sequência do relatório. 

 

 

7.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de 

bens e na contratação de serviços ou obras 

 

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, 
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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 analise 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; 

 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 
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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 as Resoluções CONAMA 

(307/2002, 348/2004, 432/2008, 448/2012) e 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 aos 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 na operação dos seus serviços, 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. 

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 em uma nova consciência, de 

responsabilidade e comprometimento nas ações, no agir, na forma de perceber, de viver e 

conviver com o meio ambiente. 
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8 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE 

CONTROLE 

 

A Seção de Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos de Controle tem por 

objetivo principal proporcionar à sociedade a compreensão sobre atendimento, por parte da 

Entidade, a demandas específicas oriundas de legislação e dos órgãos de controle. 

 

 

8.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

 

No exercício de 2016, não houve qualquer deliberação exarada pelo TCU pendente 

para tomada de providencias pelo SESI/RS. 

 

Quadro 36 – Tratamento de Deliberações Exaradas em Acórdão do TCU 

N.º do 

Processo 

N.º do 

Acórdão 
N.º do Item Tipo 

Descrição da 

Deliberação 

Síntese do Tratamento 

adotado pela Entidade 

      

Fonte: Unidade Jurídica – UNIJUR 

 

 

8.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

 

O SESI/RS tem por prática atender as recomendações a ele atribuídas pelo Órgão de 

Controle Interno, através de alterações nos seus procedimentos e/ou rotinas de trabalho 

vigentes, ou ainda, pela implementação de novos controles. 

No exercício de referência o SESI/RS teve três (3) novas recomendações, resultantes 

da análise do Órgão de Controle Interno, quando da análise da Prestação de Contas do 

exercício de 2015, além destas, também foram atendidas recomendações que estavam no 

cronograma de atendimento, conforme prazo acordado com o Órgão de Controle, destacados 

na sequência do relatório. 

. 

 

Quadro 37 – Tratamento das Recomendações Expedidas pelo Órgão de Controle Interno 

N.º 

Relatório de 

Auditoria 

N.º da 

Constatação 
Descrição das Recomendações 

Síntese do Tratamento adotado pelo 

SESI/RS 

201407996 2.1.1.1 

Recomendação 1: Cumprir 

fielmente o disposto nos termos 

contratuais pactuados, em 

especial o previsto na Cláusula 

Quinta do Termo GESUP ‒ 

CONCORRÊNCIA n.º 

Em 2015, a GEMARK iniciou a rotina de 

acompanhar o investimento feito pela 

Entidade em marketing através de 

relatórios de levantamento de dados. Nos 

relatórios constam: o esforço promocional, 

o investimento financeiro por ação, a meta 
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N.º 

Relatório de 

Auditoria 

N.º da 

Constatação 
Descrição das Recomendações 

Síntese do Tratamento adotado pelo 

SESI/RS 

200.4.8/2010, no sentido de que 

seja feito o registro de todas 

demandas do SESI para a 

contratada, de maneira a permitir 

o acompanhamento e fiscalização 

do objeto contratado. 

estimada x resultados atingidos pela 

Entidade. 

Com relação à completa implementação da 

providência, está em curso o 

desenvolvimento de ferramenta 

informatizada, que está em fase de 

implantação e validação, com previsão 

para abril de 2017. 

Situação: Providências em 

implementação. 

201407996 2.1.1.7 

Recomendação 2: Designar, 

formalmente, responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização 

dos contratos que vier a firmar, de 

modo a verificar o atendimento ao 

princípio constitucional da 

eficiência, mensurando, quando 

possível, os resultados 

alcançados; o cumprimento dos 

prazos estabelecidos; a qualidade 

demandada; a adequação dos 

serviços prestados e o 

cumprimento de outras obrigações 

decorrentes do contrato. 

A Unidade Jurídica do Sistema FIERGS ‒ 

UNIJUR, elaborou termo de abertura do 

projeto, contendo detalhamento da sua 

condução. O projeto encontra-se na Fase 1 

(Iniciação), cujo prazo de atendimento 

conforme cronograma se encerrou em 

31/12/2015. Esta fase contempla a etapa de 

planejamento, que corresponde, 

principalmente, a definição dos parâmetros 

(tais como: tipos de contratos, valores 

envolvidos, prazo de execução do 

serviço/entrega do produto, entre outros), 

fluxo de trabalho entre as áreas, e os 

responsáveis por cada etapa. A etapa de 

validação das ações propostas ocorrerá 

após a etapa de planejamento. 

Situação: Providências implementadas. 

201407996 1.1.1.1. 

Recomendação 1: Definir critérios 

objetivos de avaliação, de 

correção e pontuação, de 

desempate, permitir a 

possibilidade de recursos aos 

candidatos e prazos razoáveis, 

detalhamento do conteúdo 

programático da prova de 

conhecimentos gerais e/ou 

específicos e entrevistas de forma 

a disponibilizar todas as 

informações necessárias aos 

candidatos e dos pesos a serem 

atribuídos em cada etapa do 

certame 

Em resposta, ao ofício encaminhado pelo 

SESI/RS, o Conselho Nacional se 

pronunciou no sentido de que o SESI, 

entidade privada não integrante da 

Administração Pública, vinculada ao 

sistema sindical patronal e, sob 

administração superior da CNI, “possui 

autonomia administrativa, sujeito, 

formalmente, apenas ao controle 

finalístico, pelo Tribunal de Contas, da 

aplicação dos recursos recebidos”. No 

entendimento do Conselho Nacional do 

SESI, a contratação de empregados “é 

exemplo clássico de ato de gestão, em 

nada se assemelhando ou se aproximando 

da atividade-fim executada pelo SESI”. A 

Entidade contrata seus empregados por 

meio de processos seletivos baseados em 

seus atos constitutivos, que têm amparo na 

CLT e nas suas leis instituidoras e de 

regência. Para o Conselho Nacional do 

SESI “a inexistência de previsão expressa 

de cabimento de recurso não impede nem 

dificulta que o candidato se insurja contra 

seu eventual não aproveitamento no 

certame, de forma escrita ou verbal, 

imediata ou oportunamente”. Tal 

manifestação do Nacional vai ao encontro 

da decisão do Supremo Tribunal Federal 
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N.º 

Relatório de 

Auditoria 

N.º da 

Constatação 
Descrição das Recomendações 

Síntese do Tratamento adotado pelo 

SESI/RS 

acerca da inaplicabilidade do artigo 37 da 

Constituição Federal às entidades do 

Sistema “S”, bem como da validade de 

seus regulamentos próprios. 

Situação: Providência implementada. 

201601844 1.1.1.1. 

Recomendação 1: Alterar os 

dispositivos do "Manual de 

Operações dos Serviços da 

Odontologia ‒ Unidades Móveis 

Odontológicas Curativas" que 

tratam da obrigatoriedade ou não 

de instalação da UMO em local 

protegido do sol e da chuva, com 

vistas a adequá-lo, eliminando a 

contradição observada. 

O SESI/RS revisou o “Manual de 

Operações dos Serviços da Odontologia ‒ 

Unidades Móveis Odontológicas 

Curativas” com o objetivo de eliminar 

eventuais contradições e para atualizar o 

mesmo considerando outros pontos 

relevantes para a prestação dos serviços. 

Situação: Providência implementada. 

201601844 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 está revisando os 

procedimentos, as rotinas e os controles 

visando apresentação da vinculação total 

dos valores das despesas realizadas 

distribuídas de acordo com as modalidades 

previstas no RLC da Entidade. 

Situação: Providências em implementação. 

201601844 2.1.1.2 

Recomendação 1: Adequar a sua 

ferramenta de seleção de pessoal 

(I-Hunter), de forma a permitir 

aos participantes dos processos 

seletivos o acesso aos registros 

das informações do seu 

desenvolvimento, dando pleno 

atendimento aos princípios da 

moralidade, da impessoalidade e 

da publicidade, evidenciando de 

forma transparente ao seu 

público-alvo e às instâncias de 

controle todas as fases dos 

referidos procedimentos 

O SESI/RS aprimorou a metodologia de 

processo seletivo buscando proporcionar 

pleno atendimento aos princípios da 

moralidade, da impessoalidade e da 

publicidade por meio da implementação de 

melhorias em suas ferramentas de gestão 

para captação e seleção de profissionais 

para compor o quadro da Entidade. 

Tais melhorias possibilitam adequada 

transparência ao processo em suas diversas 

etapas das quais destacam-se as seguintes: 

• Candidato recebe confirmação de 

cadastro de currículo e confirmação de 

candidatura à vaga; 

• Candidato recebe retorno de sua 

participação em cada uma das etapas 

seletivas; 

• Candidato recebe retorno de sua 

classificação ao final do processo seletivo; 

• Sistema identifica os candidatos 

classificados, para aproveitamento em 

novas vagas; 

• Comunicado de processo seletivo 

contendo as regras está disponível para 

download antes e durante a realização do 

processo seletivo; 

• Disponibilização dos conteúdos de 

provas, cursos, experiências, horários de 

trabalho e salário na divulgação da vaga. 

As melhorias implementadas até o 

presente momento possibilitam ao 

candidato acompanhamento sistemático do 
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N.º 

Relatório de 

Auditoria 

N.º da 

Constatação 
Descrição das Recomendações 

Síntese do Tratamento adotado pelo 

SESI/RS 

seu desempenho nas etapas realizadas, 

obtendo retorno automático ao final de 

cada etapa. Ressalta-se que ao candidatar-

se a uma vaga de emprego o candidato tem 

acesso a todo o regramento através do 

documento de Comunicado de Processo 

Seletivo, estando ciente e de acordo com 

esta publicação. Este documento é 

composto por orientações gerais dos 

processos seletivos, descrição de 

conceitos, etapas, requisitos avaliados e 

eliminatórios, percentual mínimo para 

aprovação e os critérios de desempate. 

Desta forma, há ampla publicidade da 

metodologia de condução dos processos 

seletivos realizados, havendo também a 

sua padronização. 

É oportuno mencionar que o regramento 

estabelecido para fins de processo seletivo 

está pautado e alinhado com a resolução 

do CN/SESI vigente. 

Situação: Providências implementadas. 

Fonte: Plano Permanente de Providências SESI/RS 

 

 

8.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário 

 

Com o propósito de demostrar a prática de apuração de responsabilidades por danos ao 

patrimônio da Entidade, conforme já descrito no item 4.4, além da atuação da Área de 

Auditoria Interna, a estrutura de controles do SESI/RS conta ainda com um rol de normativas 

próprias, tais como: 

• PL GESAD/3 ‒ Política de Gestão Patrimonial e PR GESAD/7 ‒ Baixas 

Patrimoniais. Regulamentam a administração e os controles sobre os bens do 

ativo permanente, inclusive, nos aspectos da apuração de responsabilidade 

por parte dos empregados, em casos de desaparecimentos de qualquer 

natureza, sendo que sempre é instalada uma comissão de baixa e sindicância, 

que apura os fatos e elabora parecer, onde deve descrever com clareza o fato 

ocorrido, as circunstâncias envolvidas, datas, bens e pessoas, sendo 

conclusivo quanto à atribuição de responsabilidade pelos bens faltantes. 

• PL GESAD/1 ‒ Política de Utilização de Veículos. Define a responsabilidade 

dos empregados, condutores de veículos, em caso de multas de trânsito 

sempre que estes derem causa. 

• Procedimento/26 ‒ Débito de Funcionários. Estabelece os critérios de 

cobrança em nome de empregados do SESI/RS oriundos de falha funcional, 

negligência ou descumprimento de normas. 
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8.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações 

com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 

 

Item não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas. 
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9 ANEXOS E APÊNDICES 

 

Esta seção destina-se à organização das demonstrações contábeis e financeiras do 

SESI/RS, do exercício de referencia, e demais demonstrativos mencionados no decorrer do 

relatório, conforme segue: 

 

 PC-1 (Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada); 

 PC–2 (Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada); 

 Relatório Orçamentário Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho 

Detalhadas por Natureza de Gastos – SEPLAN/Centro (valores orçados e realizados); 

 Orçamento de Despesas por Período (Centro e Conta); 

 Orçamento de Receitas por Período (Conta); 

 Parecer da Auditoria Independente; 

 Balanço Patrimonial; 

 Demonstração do Resultado; 

 Demonstração do Fluxo de Caixa; 

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Social; 

 Demonstrações do Balanço Financeiro; 

 Demonstrações das Variações Patrimoniais; 

 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis SESI; 

 Relatório de Gratuidade; 

 Outros. 
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Anexo 1: 

 PC-1 (Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada); 
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Anexo 2: 

 PC–2 (Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada); 

 

 



Relatór io  de Ges tão 2016                     SESI  –  Depar tamento Regional  do Rio  Grande do Sul  

100 

 

 

 



Relatór io  de Ges tão 2016                     SESI  –  Depar tamento Regional  do Rio  Grande do Sul  

101 

Anexo 3: 

 Relatório Orçamentário Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Detalhadas por Natureza de Gastos – SEPLAN/Centro 

(valores orçados e realizados); 
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Anexo 4: 

 Orçamento de Despesas por Período (Centro e Conta); 
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Anexo 5: 

 Orçamento de Receitas por Período (Conta) 
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Anexo 6: 

 Parecer da Auditoria Independente; 
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Anexo 7: 

 Balanço Patrimonial; 
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Anexo 8: 

 Demonstração do Resultado; 

 

O SESI/RS não elabora demonstração do resultado. 
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Anexo 9: 

 Demonstração do Fluxo de Caixa; 
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Anexo 10: 

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Social; 
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Anexo 11: 

 Demonstração do Balanço Financeiro; 
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Anexo 12: 

 Demonstração das Variações Patrimoniais; 
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Anexo 13: 

 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis SESI/RS; 
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Anexo 14: 

 Relatório de Gratuidade; 

 

O Relatório com os resultados da Gratuidade do SESI/RS irá constar na Prestação de 

Contas do Departamento Nacional, onde, será apresentado o resultado nacional, bem como, 

demostrado por Regional, nos moldes acordados com o Ministério de Educação ‒ MEC. 
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Anexo 15: 

 Outros; 
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1 PARECER DA AUDITORIA INTERNA 
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2 PARECER DE COLEGIADO CONSELHO REGIONAL 
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3 RELATÓRIO DE INSTÂNCIA OU ÁREA DE CORREIÇÃO 

 

As manifestações da instância ou área de correição estão comtempladas no item 1 do 

presente documento. 
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4 RELATÓRIO DE AUDITOR INDEPENDENTE 
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5 DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE 

 

5.1 Declaração de integridade e completude dos registros no Sistema de Apreciação 

e Registro dos Atos de Admissão e Concessões 

 

Item não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas. 
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5.2 Declaração de integridade e completude do atendimento dos requisitos da Lei 

8.730/1993 quanto à entrega das declarações de bens e rendas 
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