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ABTD Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento 

AFP  Alto Fator de Potência 

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica 

Art. Artigo 

ASSTI Avaliação de Saúde e Segurança do Trabalhador da Indústria 

AUDIN Auditoria Interna  

AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem 

BNCC Base Nacional Comum Curricular 

BI Business Intelligence 
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CRF Central de Relacionamento FIERGS 

CRM Customer Relationship Management 
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DN Departamento Nacional 
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ECMT Educação Continuada para o Mundo do Trabalho 

ECO Educação Continuada 

EEM Escola de Ensino Médio 

EJA Educação de Jovens e Adultos 

ENEM Exame Nacional do Ensino Médio 

FAP Fator Acidentário de Prevenção 

FEBIC Feira Brasileira de Iniciação Científica 

FENECIT 
Feira Nordestina de Ciências e Tecnologias, Festival de Teatro 

Estudantil Art in Vento 

FEROCIT Feira de Rondônia Científica de Inovação e Tecnologia 

FIERGS Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul 

FIES Financiamento Estudantil 

FSC Forest Stewardship Council 
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GEAO Gerência de Articulação Operacional 

GEAPE Gestão Administrativa de Pessoas 

GECON Gestão de Controladoria 

GEDPE Gestão Estratégica e Desenvolvimento de Pessoas 

GEDPI Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

GEDUC Gerência de Educação 

GEMARK Gestão de Marketing de Negócios 

GENGE Gestão de Engenharia 

GENSC Gerência Geral de Núcleos de Serviços Compartilhados 

GEPOG Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão 

GEPRO Gerência de Promoção da Saúde 

GESAD Gestão de Serviços Administrativos 

GESST Gerência de Segurança e Saúde no Trabalho 

GESTRESS Programa de Gerenciamento do Estresse 

GESUP Gestão de Suprimentos 

GINFO Gestão de Informática 

HH Hora Homem 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IEL Instituto Euvaldo Lodi 

LED Light Emitting Diode 

LMS Learning Management System 

LRA Levantamento de Riscos Ambientais 

MEC Ministério da Educação 

MIT Massachusetts Institute of Technology 

MOODLE Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

MOSTRAROB Mostra de Educação, Ciência e Tecnologia 

MOSTRATEC Mostra Brasileira de Ciência e Tecnologia  

NIOSH 
National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto 

Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA) 

Nº; nº Número 

NBC T Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas 

ND Não Disponível 

NPS Net Promoter Score 

NR Norma Regulamentadora 

NSCs Núcleos de Serviços Compartilhados 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

PCMSO Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional 

PGRCC Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

PIB Produto Interno Bruto 

PIM - PF Pesquisa Industrial Mensal – Pessoa Física 

PIR Poli-isocianurato 

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PNRS Política Nacional de Resíduos Sólidos 

PPPA Programa Prevenção de Perda de Saúde Auditiva 
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PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

PROCEL Programa Nacional da Conservação da Energia Elétrica 

PRODIST Procedimentos de Distribuição 

PROUNI Programa Universidade Para Todos 

PUCRS Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

RAE Reunião de Análise Estratégica 

RAIS Relação Anual de Informações Sociais 

RDC Resolução da Diretoria Colegiada 

RH Recursos Humanos 

RLC Regulamento de Licitações e Contratos 

RLCC Receita Líquida de Contribuição Compulsória 

RS Rio Grande do Sul 

SABERTEC Mostra de Educação, Ciência, Linguagem e Tecnologia 

SAC Serviço de Atendimento ao Cidadão 

SAT Seguro de Acidente de Trabalho 

SCAE Sistema de Consolidação de Ações Educativas 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SESI Serviço Social da Indústria 

SG Superintendência Geral 

SGE Sistema de Gestão Escolar 

SIGA Sistema Integrado de Gestão da Arrecadação 

SMD Sistema de Monitoramento de Desempenho 

SMS Short Message Service 

SR Superintendente Regional 

SSI Saúde e Segurança na Indústria 

SST Segurança e Saúde do Trabalho 

TCU Tribunal de Contas da União 

UEE Unidade de Estudos Econômicos 

UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UJ Unidade Jurisdicionada 

UNICAMP Universidade Estadual de Campinas 

UNIGEST Unidade de Gestão Estratégica Departamento Nacional 

UNIREI Unidade de Relacionamento com a Indústria 

UNISC Universidade de Santa Cruz do Sul 

UNIVALI Universidade do Vale do Itajaí 
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1. Apresentação 
 

O presente documento consiste no Relatório de Gestão do SESI/RS, exercício de 2019, 

apresentado aos órgãos de controle a que esta Unidade Prestadora de Contas (UPC) está 

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

com os dispositivos legais e institucionais, a seguir: 

 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 178/2019, de 23 de outubro de 2019; 

 Decisão Normativa – TCU n. º 180/2019, de 11 de dezembro de 2019; 

 Portaria – TCU nº 378/2019, de 5 de dezembro de 2019. 

O relatório a seguir está organizado em nove capítulos, descritos brevemente a seguir, 

destacando as principais informações e conteúdos apresentados: 

O primeiro, de apresentação, faz a introdução deste documento, com um breve resumo 

das informações contidas por capítulo, com as principais realizações do SESI/RS ao longo de 

2019, bem como as principais dificuldades enfrentadas pela entidade para cumprimento dos 

objetivos estratégicos estabelecidos. O segundo capítulo é dedicado à apresentação da UPC, 

com a identificação da mesma, sua finalidade, competências, estrutura, organograma e breve 

análise de ambiente no qual a entidade está inserida. No terceiro capítulo faz-se um destaque 

ao planejamento estratégico para o exercício, ações realizadas para alcance dos objetivos 

traçados e informações relevantes sobre a gestão da UPC. O quarto capítulo apresenta a 

estrutura de governança da entidade, gestão dos riscos e controle interno. No quinto, estão 

descritos os formatos de relacionamento com a sociedade, canais de acesso e comunicação 

com usuários. 

O sexto capítulo é dedicado à apresentação do desempenho financeiro e às 

informações contábeis da UPC no período de referência, destacando também os principais 

contratos firmados, transferências e convênios, bem como a sistemática de custos e cálculos 

referentes à gratuidade. No sétimo, são detalhadas as informações das áreas especiais de 

gestão, tais como gestão de pessoas e gestão de patrimônio, especificando dados sobre gestão 

ambiental e sustentabilidade. No oitavo capítulo, apresentam-se questões relacionadas ao 

tratamento de demandas dos órgãos de controle e auditoria interna ao longo de 2019. O nono 

capítulo é dedicado aos anexos e apêndices deste relatório. 

As informações organizadas sequencialmente, conforme descrito acima, demonstram a 

atuação do SESI/RS junto à todas as partes interessadas ao longo do exercício de referência, 

direcionando seus esforços para atuar de forma eficaz, eficiente e efetiva, com ações pautadas 

pela finalidade e competências institucionais apresentadas em um cenário de retomada 

econômica tímida e, ainda, em ritmo mais lento que o esperado. 

Em 2019 a economia brasileira cresceu, mas o avanço foi inferior ao que era esperado 

ao final do ano anterior. A frustração das perspectivas de crescimento se deu tanto em função 

de fatores externos – como a queda da demanda externa em um cenário de enfraquecimento 

do crescimento econômico mundial – quanto internos – como a baixa margem para realização 

de investimentos em função do elevado peso da dívida pública e o excesso de tempo 

despendido nas discussões a respeito da Reforma da Previdência. O debate político em torno 
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da reforma citada perdurou por grande parte de 2019, mantendo a discussão a respeito das 

demais reformas necessárias em compasso de espera. 

Como consequência destes movimentos, indicadores como a produção industrial e o 

emprego encontram-se ainda em níveis muito abaixo do observado no período pré-crise. No 

Rio Grande do Sul, o crescimento superior ao nacional decorre, em grande medida, pela 

elevada produtividade da safra agrícola – não foi traduzido na geração de empregos, que foi 

inferior a obtida em 2018 e, especificamente no âmbito da indústria, foi negativa
1
. 

 A expectativa para a economia em 2020 é de continuidade no processo de 

recuperação, ainda lento e sujeito a oscilações, mas pautado pela estabilização da inflação e 

manutenção da Taxa Selic próxima do piso, bem como pela retomada do mercado de trabalho. 

Frente ao cenário econômico recessivo dos últimos anos e da frustração com o crescimento de 

2019, além das discussões acerca da contribuição compulsória aos entes do “Sistema S”, o 

SESI/RS tem continuamente desenvolvido estratégias para tornar sua atuação cada vez mais 

eficiente, voltada ao público-alvo, alinhada às necessidades e demandas da sociedade e 

focadas nas linhas de atuação da entidade: Saúde e Educação.  

As ações desenvolvidas ao longo de 2019, destacadas no item 2.3.2 e descritas no item 

3.1, culminaram na realização de 13.279.554 atendimentos e alcance de grande parte dos 

indicadores físicos e financeiros, bem como o cumprimento das metas orçamentárias 

regulamentares de educação e gratuidade. 

Entretanto, observaram-se algumas dificuldades ao longo do ano que merecem 

destaque: na educação, as ações voltadas à educação continuada configuram um desafio para 

a entidade, na medida em que suas metas não foram atingidas e a demanda por esta 

modalidade de educação não atinge os níveis desejados, explicadas, em parte, pelas 

dificuldades financeiras apresentadas por significativa parcela das empresas do Estado. Na 

saúde, a realidade financeira das empresas igualmente impacta a demanda por serviços não 

obrigatórios e, em 2019, as indefinições e mudanças em relação ao e-Social fizeram com que 

as empresas retardassem investimentos em saúde, no aguardo de definições governamentais. 

Busca-se expressar neste relatório, de forma clara e transparente, as estratégias e ações 

desenvolvidas no âmbito da gestão e atividades-fim, assim como os resultados alcançados 

pelo SESI/RS no período, para assegurar o cumprimento dos objetivos e propósito 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ou seja, os desligamentos superaram as admissões. 
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2. Visão geral da unidade prestadora de 

contas 
 

2.1. Identificação da unidade 

Na presente seção, apresenta-se uma visão geral da Unidade no que tange à sua 

finalidade, estrutura, processos e contexto de atuação. 

 

Serviço Social da Indústria – SESI/RS 
 

Quadro 1 - Identificação da Unidade 

Poder e órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de vinculação: Ministério da Cidadania 

Identificação da Unidade Jurisdicionada – UJ 

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

Principal atividade: Outras Atividades de Ensino não Especificadas 

Anteriormente 
Código CNAE: 85.99-6-99 

Contatos 

Telefone: 0800-51-8555 

Endereço Postal: Av. Assis Brasil, 8787, Bairro Sarandi, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP: 91.140-001 

Endereço eletrônico: superintendente@sesirs.org.br 

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

Fonte: Auditoria Interna (AUDIN) 

 

Quadro 2 - Identificação dos administradores 

Identificação dos administradores 

Cargo Nome CPF Período de gestão 

Administradores da Entidade: 

Diretor Regional Gilberto Porcello Petry 147.682.830-04 01/01/2019 a 31/12/2019 

Membros do Conselho Regional: 

Presidente do Conselho Regional 

Federação das Indústrias do Rio 

Grande do Sul 

Gilberto Porcello Petry 147.682.830-04 01/01/2019 a 31/12/2019 

Membro Titular 1 Atividade 

Industrial 
Arildo Bennech Oliveira 214.840.070-34 01/01/2019 a 31/12/2019 

Membro Titular 2 Atividade 

Industrial 
Flávio Haas 016.552.300-00 01/01/2019 a 31/12/2019 

Membro Titular 3 Atividade 

Industrial 
Gilberto Ribeiro 011.536.920-15 01/01/2019 a 31/12/2019 

Membro Titular 4 Atividade 

Industrial 
Raul Heller 167.012.670-68 01/01/2019 a 31/12/2019 

Membro Titular 1 Governo do 

Estado 
Ivânio Bernardon 031.044.860-34 01/01/2019 a 31/12/2019 

Membro Titular 1 Trabalhadores 

da Indústria 
Nelson Menegotto 230.055.480-15 01/01/2019 a 31/12/2019 

Membro Titular 1 Ministério do 

Trabalho 

Getúlio de Figueiredo 

Silva Júnior 
892.687.760-49 01/01/2019 a 31/12/2019 

http://www.sesirs.org.br/
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Identificação dos administradores 

Cargo Nome CPF Período de gestão 

Membro Titular Representante da 

Categoria Econômica da Pesca 

Torquato Ribeiro Pontes 

Netto 
118.147.800-68 26/02/2019 a 31/12/2019 

Membro Suplente 1 Atividade 

Industrial 
Marcos Odorico Oderich 240.773.130-15 01/01/2019 a 31/12/2019 

Membro Suplente 2 Atividade 

Industrial 
Maristela Cusin Longhi 372.375.190-34 01/01/2019 a 31/12/2019 

Membro Suplente 3 Atividade 

Industrial 
Nelson Eggers 005.132.610-87 01/01/2019 a 31/12/2019 

Membro Suplente 4 Atividade 

Industrial 

Vittorio Antônio da Silva 

Ardizzone 
207.317.950-91 01/01/2019 a 31/12/2019 

Membro Suplente 1 Governo do 

Estado 

Frederico Martin 

Gunnar Dürr 
042.637.580-72 01/01/2019 a 31/12/2019 

Membro Suplente 1 

Trabalhadores da Indústria 

Rogério Borges 

Siqueira 
367.989.830-49 01/01/2019 a 31/12/2019 

Membro Suplente 1 Ministério do 

Trabalho 
Willis Urbano Taranger 220.922.420-91 01/01/2019 a 08/10/2019 

Superintendência Regional: 

Superintendente Regional 
Juliano André 

Colombo 
637.396.070-68 

01/01/2019 a 13/01/2019 

19/01/2019 a 14/04/2019 

21/04/2019 a 26/05/2019 

02/06/2019 a 31/12/2019 

Superintendente Regional 

Substituta 
Elaine Kerber 471.890.290-87 

14/01/2019 a 18/01/2019 

15/04/2019 a 20/04/2019 

27/05/2019 a 01/06/2019 

Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 
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Quadro 3 - Informações das unidades descentralizadas 

Unidades descentralizadas 

Nome Principal atividade Responsável Telefone e e-mail Endereço 

CAT Porto Alegre 
Educação e Saúde e Segurança 

no Trabalho 
Rafael 

Bitencourt 

Leusin 

(51) 3299-8200 

E-mail: portoalegre@sesirs.org.br 
Travessa Francisco Leonardo Truda, 40, 

Centro, Porto Alegre 

CAT Rubem Berta Educação e Promoção da Saúde 
(51) 3390-1400 

E-mail: rubemberta@sesirs.org.br 
Av. Paulino Gonçalves Barcelos, 307, Rubem 

Berta, Porto Alegre 

CAT Guaíba Educação e Promoção da Saúde 
(51) 3299-8220 

E-mail: guaiba@sesirs.org.br 
Rua Dona Frutuosa, 495, Coronel Nassuca, 

Guaíba 

CAT Cachoeirinha 
Educação, Saúde e Segurança no 

Trabalho e Promoção da Saúde 

Saulo José de 

Oliveira 

(51) 3390-1430 

E-mail: cachoeirinha@sesirs.org.br 
Rua Vereador José Stuart da Silva, 1015, 

Distrito Industrial, Cachoeirinha 

CAT Canoas 
Educação, Promoção a Saúde e 

Saúde e Segurança no Trabalho 
(51) 3299-8210 

E-mail: canoas@sesirs.org.br 
Rua Aurora, 1220, Vila Rosa, Canoas 

CAT Gravataí Educação e Promoção da Saúde 
(51) 3299-8295/ (51) 3299-8295 

E-mail: gravatai@sesirs.org.br  
Av. Senador Nei Brito, 655, Bonsucesso, 

Gravataí 

Indústria do Conhecimento 

Viamão 
Educação 

(51) 3299-8295 

E-mail: gravatai@sesirs.org.br 
Rua Presidente Castelo Branco, 151, Centro, 

Viamão 

CAT Esteio Educação e Promoção da Saúde 

Evandro Sfredo 

Kruger 

(51) 3299-8230 

E-mail: esteio@sesirs.org.br 
Av. Presidente Vargas, 1204, Centro, Esteio 

CAT São Leopoldo Educação e Promoção da Saúde 
(51) 3299-8245 

Email: saoleopoldo@sesirs.org.br 
Rua Alberto Scherer, 743, Jardim América, São 

Leopoldo 

CAT Portão Educação e Promoção da Saúde 
(51) 3299-8270 

E-mail:  portao@sesirs.org.br 
Rua Uruguaiana, 448, Loteamento Riva, Portão 

SESI Saúde São Leopoldo Saúde e Segurança no Trabalho 
(51) 3299-8250 

E-mail: 

sesisaudesaoleopoldo@sesirs.org.br 

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 87, Centro, 

São Leopoldo 

Indústria do Conhecimento 

Estância Velha 
Educação 

(51) 3299-8255 

E-mail: nhamburgo@sesirs.org.br 
Rua Ruy Barbosa, 153, esq.   Rua Theodomiro 

Porto Fonseca. Centro, Estância Velha 

CAT Sapucaia do Sul Educação e Promoção da Saúde 
(51) 3299-8240 

E-mail: sapucaia@sesirs.org.br 
Av. Lúcio Bittencourt, 1080, Piratini, Sapucaia 

do Sul 

CAT Campo Bom Educação e Promoção a Saúde 
(51) 3299-8273 

E-mail: campobom@sesirs.org.br 
Av. Presidente Vargas, 937, Porto Blos, Campo 

Bom 

CAT Novo Hamburgo 
Educação, Saúde e Segurança no 

Trabalho e Promoção da Saúde 
(51) 3299-8255 

E-mail: nhamburgo@sesirs.org.br 
Rua Guia Lopes, 3146, Rondônia, Novo 

Hamburgo 
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Unidades descentralizadas 

Nome Principal atividade Responsável Telefone e e-mail Endereço 

CAT Igrejinha 
Educação, Saúde e Segurança no 

Trabalho e Promoção da Saúde 

Thiago 

Tarasconi Gil 

(51) 3549-7800 

E-mail: igrejinha@sesirs.org.br 
Rua Dona Lídia, 512, Figueira, Igrejinha 

CAT Parobé 
Educação, Promoção a Saúde e 

Saúde e Segurança no Trabalho 
(51) 3299-8315 

E-mail: parobe@sesirs.org.br 
Rua da Paz, 12, Centro, Parobé 

CAT Sapiranga Educação e Promoção da Saúde 
(51) 3299-8280 

E-mail: sapiranga@sesirs.org.br 
Av. 20 de Setembro, 6471, Amaral Ribeiro, 

Sapiranga 

CAT Canela Promoção da Saúde 
(54) 3282-5300 

E-mail: canela@sesirs.org.br 
Rua Francisco Bertoluci, 504, Leodoro de 

Azevedo, Canela 

Escola de Educação Infantil 

Nova Hartz 
Educação 

(51) 3565-1791 

E-mail: novahartz@sesirs.org.br 
Rua Londres, 115, Bairro das Rosas, Nova 

Hartz 

Indústria do Conhecimento 

Parobé 
Educação 

(51) 3299-8315 

E-mail: parobe@sesirs.org.br 
Rua João Mosman esquina Rua Adaviano 

Linden, S/N, Centro, Parobé 

SESI Saúde Sapiranga Saúde e Segurança no Trabalho 
(51) 3299-8290 

E-mail: sesisaude.sapiranga@sesirs.org.br 
Rua Albert Einstein, 123, Centro, Sapiranga 

Indústria do Conhecimento 

Nova Hartz 
Educação 

(51) 3299-8315 

E-mail: parobe@sesirs.org.br 
Rua Londres, S/N, Bairro das Rosas, Nova 

Hartz. 

CAT Caxias do Sul 
Educação e Segurança e Saúde 

no Trabalho 
Siandra 

Magalhães 

Wolff Gediel 

(54) 3201-5500 

E-mail: caxias@sesirs.org.br 
Rua Pinheiro Machado, 3251, São Pelegrino, 

Caxias do Sul 

Centro Poliesportivo Caxias 

do Sul 
Promoção da Saúde 

(54) 3201-5510 

E-mail: esportivo.caxias@sesirs.org.br 
Rua Ciro de Lavra Pinto, 818, Interlagos, 

Caxias do Sul 

Indústria do Conhecimento 

Vacaria 
Educação 

(54) 3201-5500 

E-mail: caxias@sesirs.org.br 
Av. Borges de Medeiros, 840, Centro, Vacaria 

CAT Bento Gonçalves 
Educação, Promoção a Saúde e 

Saúde e Segurança no Trabalho 

Silvana Macari 

Sacillotto 

(54) 3449-7520 

E-mail:  bentogoncalves@sesirs.org.br 
Av. Presidente Costa e Silva, 130, Planalto, 

Bento Gonçalves 

CAT Farroupilha 
Educação e Segurança e Saúde 

no Trabalho 
(54) 3260-6300 

E-mail:  farroupilha@sesirs.org.br 
Rua Tiradentes, 411, Centro, Farroupilha 

Centro Poliesportivo Bento 

Gonçalves 
Promoção da Saúde 

(54) 3449-7510 

E-mail: bentogoncalves@sesirs.org.br 

Rua Sete de Setembro, S/N, Fenavinho, Bento 

Gonçalves 

Centro Poliesportivo 

Garibaldi 
Educação, Promoção a Saúde e 

Saúde e Segurança no Trabalho 
(54) 3464-9810 

E-mail: garibaldi@sesirs.org.br 

Rua Antônio Bortolini, 222, São José, 

Garibaldi 

Indústria do Conhecimento  

Veranópolis 
Educação 

(54) 3449-7520 

E-mail: farroupilha@sesirs.org.br 
Rua Papa João Paulo II, S/N, Bairro Santo 

Antônio, Veranópolis 
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Unidades descentralizadas 

Nome Principal atividade Responsável Telefone e e-mail Endereço 

CAT Estrela Educação e Promoção da Saúde 

Ana Maria 

Hoffmann 

(51) 3981-2400 

E-mail: estrela@sesirs.org.br 
Rua Júlio de Castilhos, 1782, Cristo Rei Estrela 

CAT Lajeado Educação e Promoção da Saúde 
(51) 3710-6110 

E-mail: lajeado@sesirs.org.br 
Av. Amazonas, 1815, Universitário, Lajeado 

CAT Montenegro 
Educação, Promoção a Saúde e 

Saúde e Segurança no Trabalho 
(51) 3961-0900 

E-mail: montenegro@sesirs.org.br 
Rua Campos Neto, 455, SENAI, Montenegro 

Centro Poliesportivo 

Teutônia 
Educação, Promoção a Saúde e 

Saúde 
(51) 3981-2410 

E-mail: teutonia@sesirs.org.br 
Av. I Leste, 2091, Centro Administrativo, 

Teutônia 

Indústria do Conhecimento  

Tupandi 
Educação 

(51) 3710-6110 

E-mail: lajeado@sesirs.org.br 
Av. Salvador, 1900, Centro, Tupandi 

Centro Educacional São 

Sebastião do Caí 
Educação 

(51) 3961-0940 

E-mail: saosebastiaodocai@sesirs.org.br 
Rua Olavo Flores, 150, Vila Rica, São 

Sebastião do Caí 

CAT Santa Cruz do Sul 
Educação, Promoção a Saúde e 

Saúde e Segurança no Trabalho 

Liége Teixeira 

(51) 3740-1800 

E-mail: santacruz@sesirs.org.br 
Rua Carlos Trein Filho, 316, Centro, Santa 

Cruz do Sul 

CAT Santa Maria 
Educação, Promoção a Saúde e 

Saúde e Segurança no Trabalho 
(55) 3220-5100 

E-mail: santamaria@sesirs.org.br 
Av. Maestro Roberto Barbosa Ribas, 424, 

Patronato, Santa Maria 

Centro Esportivo Santa Cruz 

do Sul 
Promoção a Saúde 

(51) 3740-1820 

E-mail: santacruz@sesirs.org.br 
Rua Dr. Guilherme Hildebrand, 200, Arroio 

Grande, Santa Cruz do Sul 

Indústria do Conhecimento  

Cachoeira do Sul 
Educação 

(51) 3740-1800 

E-mail: santacruz@sesirs.org.br 
Rua Senador Pinheiro Machado, 1340, Centro, 

Cachoeira do Sul 

Indústria do Conhecimento  

Venâncio Aires 
Educação 

(51) 3740-1800 

E-mail: santacruz@sesirs.org.br 
Rua Claudio Reckziegel, 2801, Cidade Nova, 

Venâncio Aires. 

Indústria do Conhecimento  

Rio Pardo 
Educação 

(51) 37401-8000 

E-mail: santacruz@sesirs.org.br 
Praça Bento Gonçalves, S/N, Bairro Ramiz 

Galvão, Rio Pardo 

CAT Erechim 
Educação, Promoção a Saúde e 

Saúde e Segurança no Trabalho 
 

 

Jairo 

Gonçalves 

Talarico 

 

 

 

(54) 3861-7210 

E-mail: erechim@sesirs.org.br 
Rua 24 de Outubro, 180, Três Vendas, Erechim 

CAT Guaporé Educação 
(54) 3443-7910 

E-mail: guapore@sesirs.org.br 
Av. Alberto Pasqualini, 710, Centro, Guaporé 

CAT Passo Fundo 
Educação, Promoção a Saúde e 

Saúde e Segurança no Trabalho 
(54) 3318-3610 

E-mail: passofundo@sesirs.org.br 
Rua Cel. Camisão, 283, Vila Popular,  

Passo Fundo 

Centro Esportivo Guaporé 
Educação, Promoção a Saúde e 

Saúde 
(54) 3443-7920 

E-mail: guapore@sesirs.org.br 
Rua Padre Aldo Bortoncello, 75, São 

Cristóvão, Guaporé 
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Unidades descentralizadas 

Nome Principal atividade Responsável Telefone e e-mail Endereço 

Centro Esportivo Marau 
Educação, Promoção a Saúde e 

Saúde 
 

 

Jairo 

Gonçalves 

Talarico 

(54) 3371-1800 

E-mail: marau@sesirs.org.br 
Rua Noé Vieira, 110, Loteamento Frei Ademar, 

Marau 

Centro Esportivo  Erechim Promoção a Saúde 
(54) 9861-7210 

E-mail: erechim@sesirs.org.br 
Rua Carlos Demoliner, 414, Linho, Erechim 

Indústria do Conhecimento 

Nova Prata 
Educação 

(54) 3449-7520 

E-mail: guapore@sesirs.org.br 
Av. Augusto Pestana, 305, Centro, Nova Prata 

Indústria do Conhecimento 

Serafina Correa 
Educação 

(54) 3449-7520 

E-mail: guapore@sesirs.org.br 
Rua João Belenzier, 280, Gramadinho, Serafina 

Correa. 

CAT Ijuí 
Educação, Promoção a Saúde e 

Saúde e Segurança no Trabalho 

Adão Miguel 

Cardoso 

(55) 3853-4100 

E-mail: ijui@sesirs.org.br 
Av. Porto Alegre, 319, Centro, Ijuí 

CAT Panambi 
Educação, Promoção a Saúde e 

Saúde e Segurança no Trabalho 
(55) 3375-5100 

E-mail: panambi@sesirs.org.br 
Av. Konrad Adenauer, 350, Centro, Panambi 

CAT Santa Rosa 
Educação, Promoção a Saúde e 

Saúde e Segurança no Trabalho 
(55) 3513-5300 

E-mail: santarosa@sesirs.org.br 
Rua Cristóvão Leopoldo Meinertz, 334, Vila 

Sulina, Santa Rosa 

CAT Santo Ângelo 
Promoção a Saúde e Saúde e 

Segurança no Trabalho 
(55) 3931-3610 

E-mail: santoangelo@sesirs.org.br 
Av. Venâncio Aires, 4951, Invernada da Casa, 

Santo Ângelo 

Indústria do Conhecimento 

Panambi 
Educação 

(55) 3375-5100 

E-mail: panambi@sesirs.org.br 
Avenida Konrad Adenauer, 350, Centro, 

Panambi 

CAT Pelotas 
Educação, Promoção a Saúde e 

Saúde e Segurança no Trabalho Dionísio Luiz 

Schütz 

(53) 3310-1500 

E-mail: pelotas@sesirs.org.br 
Av. Bento Gonçalves, 4823, Fragata, Pelotas 

Indústria do Conhecimento 

Pelotas 
Educação 

(53) 3310-1500 

E-mail: pelotas@sesirs.org.br 
Av. Bento Gonçalves, 4823, Fragata, Pelotas 

CAT Rio Grande 
Educação e Saúde e Segurança 

no Trabalho 

Fábio Redel 

Trojahn 

(53) 3234-7500 

E-mail: riogrande@sesirs.org.br 
Av. Senador Salgado Filho, 125, Parque. Res. 

Salgado Filho, Rio Grande 

CAT Bagé Educação e Promoção da Saúde 
(53) 3211-0500 

E-mail:  bage@sesirs.org.br 
Av. Espanha, 287, Tarumã, Bagé 

Indústria do Conhecimento 

Uruguaiana 
Educação 

(53) 3211-0500 

E-mail: bage@sesirs.org.br 
Rua General Vitorino, esq.  Rua Santana S/N, 

Centro, Uruguaiana. 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional - GEAO 
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Figura 1 - Organograma Funcional do SESI/RS 

 
Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

Quadro 4 - Informações sobre as áreas ou subunidades estratégicas 

Informações Sobre Áreas 

Áreas Titular Cargo 

DR - Diretoria Regional Gilberto Porcello Petry Diretor Regional 

SR - Superintendência Regional Juliano André Colombo Superintendente Regional 

DIOPE - Divisão de Operações Elaine Kerber 
Gerente da Divisão de 

Operações 

GEPDI - Gerência de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação 
Letícia Lessa Da Silva Silveira Gerente  Técnico I 

GEDUC - Gerência de Educação Sônia Elisabeth Bier Gerente  Técnico I 

GEPRO - Gerência de Promoção da Saúde Lisiane Borda Mendonça Gerente  Técnico I 

GESST - Gerência de Segurança e Saúde no 

Trabalho 
Antonino Germano Gerente  Técnico I 

GEAO - Gerência de Articulação Operacional Gustavo Hoppen Gerente  Técnico I 

Gerências de Operações - CATs - Centros de 

Atividades 

As unidades fixas estão 

distribuídas em 14 regiões, 

sendo que há designação de um 

Gerente de Operações para cada 

região, que é responsável pela 

gestão das atividades e 

processos finalísticos. 

Gerente de Operações 

Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 
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2.2. Finalidade e competências institucionais 

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

lucrativos, mantida pela contribuição das indústrias e atividades assemelhadas. Fundado em 

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

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

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

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

contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do País. 

As finalidades e competências institucionais da Organização estão dispostas 

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

escopo “estudar, planejar e executar medidas que contribuam diretamente para o bem-estar 

social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a 

melhoria do padrão de vida no País (...)”. Essa finalidade é aprofundada no Art. 4º: 

“Constitui finalidade geral do SESI: auxiliar o trabalhador da indústria e atividades 

assemelhadas a resolver os seus problemas básicos de existência (saúde, alimentação, 

habitação, instrução, trabalho, economia, recreação, convivência social, consciência sócio-

política)”. Os Art. 3º e 5º trazem, na forma de metas e objetivos, as principais atribuições ou 

competências institucionais da Organização. De acordo com o Art. 3º constitui meta essencial 

do SESI “a valorização da pessoa do trabalhador e a promoção de seu bem-estar social, o 

desenvolvimento do espírito de solidariedade, a elevação da produtividade industrial e 

atividades assemelhadas e a melhoria geral do padrão de vida”. Já o Art. 5º estabelece que 

“são objetivos principais do SESI: a) alfabetização do trabalhador e seus dependentes; b) 

educação de base; c) educação para a economia; d) educação para a saúde (física, mental e 

emocional); e) educação familiar; f) educação moral e cívica; g) educação comunitária”. 

 

Essas finalidades e competências estão refletidas na Missão da Organização, disposta 

no quadro 5. 

 

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

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

quadro 6. 

 

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

por 27 Departamentos Regionais. De forma alinhada às diretrizes estratégicas do 

Departamento Nacional, na revisão estratégica de 2018 foram corroborados o Propósito e 

Posicionamento do SESI/RS, que balizam a atuação e as principais linhas de atuação da 

organização. 

 

Quadro 5 – Propósito, Posicionamento e Valores do SESI/RS 

Propósito Posicionamento Valores 

Ser agente de 

transformação social, 

induzindo a 

Ser percebido pela 

relevância dos serviços 

prestados e pela 

Integridade, porque agimos com ética e 

profissionalismo, gerando confiança e respeito; 

Presença, para apoiarmos a indústria em seus 
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Propósito Posicionamento Valores 

competitividade da 

indústria e a melhoria 

das condições de vida 

dos trabalhadores. 

contribuição à 

competitividade da 

indústria gaúcha. 

desafios; 

Engajamento, para atuarmos juntos e em sinergia na 

busca de soluções; 

Inovação, porque buscamos o novo e o melhor, 

sempre; 

Simplicidade, para nos tornarmos mais ágeis no que 

fazemos. 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional - GEAO 
 

Quadro 6 - Normas da unidade jurisdicionada 

Normas da UJ 

Norma Endereço para acesso 

Decreto-Lei n.º 9.403, de 25 de junho 

de 1946, que atribui à Confederação 

Nacional da Indústria o encargo de 

criar, organizar e dirigir o Serviço 

Social da Indústria, e dá outras 

providências, e alterações subsequentes 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-

1946/Del9403.htm 

Regulamento do SESI https://www.sesirs.org.br/regulamento-sesi 

Regulamento de licitações e contratos 
http://compras.sistemafiergs.org.br/portal/ExibeConteudo.aspx?q=ef

g3MHqKBO5CyAmeLh_OJA== 

Resoluções e Atos do Conselho 

Nacional do SESI 
http://conselhonacionaldosesi.org.br/documentos/resolucoes-e-atos/ 

Resolução SESI/CN n° 0057/2018 

Aprova o Plano de Centros de 

Responsabilidade do Sistema Indústria 

Exercício 2019. 

http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-

content/uploads/2018/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-

0057-2018-SESI-DN-Aprova-o-Plano-de-Centros-de-

Responsabilidade-do-Sistema-Ind%C3%BAstria-

Exerc%C3%ADcio-2019.pdf 

Resolução-n°-040-2017-SESI-DN-

Altera-Resolução-nº-31-14-Manual-de-

Procedimentos-Orçamentário 

http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-

content/uploads/2017/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%B0-

040-2017-SESI-DN-Altera-Resolu%C3%A7%C3%A3o-

n%C2%BA-31-14-Manual-de-Procedimentos-

Or%C3%A7ament%C3%A1rios-do-SESI.pdf  

Resolução-nº-003-2009-Normas-

procedimentos-elaboração-e-remessa-

matéria-contábil-orçamentária 

http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-

content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-

003-2009-Normas-procedimentos-elabora%C3%A7%C3%A3o-e-

remessa-mat%C3%A9ria-cont%C3%A1bil-

or%C3%A7ament%C3%A1ria.pdf  

Resolução-nº-012-2012-SESI-DN-

Modelo-Governança-Tecnologia-

Informação-Sistema-Indústria 

http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-

content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-

012-2012-%E2%80%93-SESI-DN-Modelo-Governan%C3%A7a-

Tecnologia-Informa%C3%A7%C3%A3o-Sistema-

Ind%C3%BAstria.pdf  

Resolução-nº-014-2012-SESI-DN-

Política-de-Fomento-aos-Regionais 

http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-

content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-

014-2012-%E2%80%93-SESI-DN-Pol%C3%ADtica-de-Fomento-

aos-Regionais.pdf 

Resolução-nº-035-2015-SESI-DN-

Altera-Regulamento-de-Processo-

Seletivo-Contratação-de-Empregados 

http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-

content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-

035-2015-SESI-DN-Altera-Regulamento-de-Processo-Seletivo-

Contrata%C3%A7%C3%A3o-de-Empregados.pdf  

Resolução-nº-075-2016-TCU-Acordão-

699.2016-transparência 

http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-

content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-

075-2016-TCU-Acord%C3%A3o-699.2016-

transpar%C3%AAncia.pdf 

Outros documentos Endereço para acesso 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del9403.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del9403.htm
https://www.sesirs.org.br/regulamento-sesi
http://compras.sistemafiergs.org.br/portal/ExibeConteudo.aspx?q=efg3MHqKBO5CyAmeLh_OJA==
http://compras.sistemafiergs.org.br/portal/ExibeConteudo.aspx?q=efg3MHqKBO5CyAmeLh_OJA==
http://conselhonacionaldosesi.org.br/documentos/resolucoes-e-atos/
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2018/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-0057-2018-SESI-DN-Aprova-o-Plano-de-Centros-de-Responsabilidade-do-Sistema-Ind%C3%BAstria-Exerc%C3%ADcio-2019.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2018/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-0057-2018-SESI-DN-Aprova-o-Plano-de-Centros-de-Responsabilidade-do-Sistema-Ind%C3%BAstria-Exerc%C3%ADcio-2019.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2018/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-0057-2018-SESI-DN-Aprova-o-Plano-de-Centros-de-Responsabilidade-do-Sistema-Ind%C3%BAstria-Exerc%C3%ADcio-2019.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2018/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-0057-2018-SESI-DN-Aprova-o-Plano-de-Centros-de-Responsabilidade-do-Sistema-Ind%C3%BAstria-Exerc%C3%ADcio-2019.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2018/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-0057-2018-SESI-DN-Aprova-o-Plano-de-Centros-de-Responsabilidade-do-Sistema-Ind%C3%BAstria-Exerc%C3%ADcio-2019.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%B0-040-2017-SESI-DN-Altera-Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-31-14-Manual-de-Procedimentos-Or%C3%A7ament%C3%A1rios-do-SESI.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%B0-040-2017-SESI-DN-Altera-Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-31-14-Manual-de-Procedimentos-Or%C3%A7ament%C3%A1rios-do-SESI.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%B0-040-2017-SESI-DN-Altera-Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-31-14-Manual-de-Procedimentos-Or%C3%A7ament%C3%A1rios-do-SESI.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%B0-040-2017-SESI-DN-Altera-Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-31-14-Manual-de-Procedimentos-Or%C3%A7ament%C3%A1rios-do-SESI.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%B0-040-2017-SESI-DN-Altera-Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-31-14-Manual-de-Procedimentos-Or%C3%A7ament%C3%A1rios-do-SESI.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-003-2009-Normas-procedimentos-elabora%C3%A7%C3%A3o-e-remessa-mat%C3%A9ria-cont%C3%A1bil-or%C3%A7ament%C3%A1ria.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-003-2009-Normas-procedimentos-elabora%C3%A7%C3%A3o-e-remessa-mat%C3%A9ria-cont%C3%A1bil-or%C3%A7ament%C3%A1ria.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-003-2009-Normas-procedimentos-elabora%C3%A7%C3%A3o-e-remessa-mat%C3%A9ria-cont%C3%A1bil-or%C3%A7ament%C3%A1ria.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-003-2009-Normas-procedimentos-elabora%C3%A7%C3%A3o-e-remessa-mat%C3%A9ria-cont%C3%A1bil-or%C3%A7ament%C3%A1ria.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-003-2009-Normas-procedimentos-elabora%C3%A7%C3%A3o-e-remessa-mat%C3%A9ria-cont%C3%A1bil-or%C3%A7ament%C3%A1ria.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-012-2012-%E2%80%93-SESI-DN-Modelo-Governan%C3%A7a-Tecnologia-Informa%C3%A7%C3%A3o-Sistema-Ind%C3%BAstria.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-012-2012-%E2%80%93-SESI-DN-Modelo-Governan%C3%A7a-Tecnologia-Informa%C3%A7%C3%A3o-Sistema-Ind%C3%BAstria.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-012-2012-%E2%80%93-SESI-DN-Modelo-Governan%C3%A7a-Tecnologia-Informa%C3%A7%C3%A3o-Sistema-Ind%C3%BAstria.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-012-2012-%E2%80%93-SESI-DN-Modelo-Governan%C3%A7a-Tecnologia-Informa%C3%A7%C3%A3o-Sistema-Ind%C3%BAstria.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-012-2012-%E2%80%93-SESI-DN-Modelo-Governan%C3%A7a-Tecnologia-Informa%C3%A7%C3%A3o-Sistema-Ind%C3%BAstria.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-014-2012-%E2%80%93-SESI-DN-Pol%C3%ADtica-de-Fomento-aos-Regionais.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-014-2012-%E2%80%93-SESI-DN-Pol%C3%ADtica-de-Fomento-aos-Regionais.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-014-2012-%E2%80%93-SESI-DN-Pol%C3%ADtica-de-Fomento-aos-Regionais.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-014-2012-%E2%80%93-SESI-DN-Pol%C3%ADtica-de-Fomento-aos-Regionais.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-035-2015-SESI-DN-Altera-Regulamento-de-Processo-Seletivo-Contrata%C3%A7%C3%A3o-de-Empregados.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-035-2015-SESI-DN-Altera-Regulamento-de-Processo-Seletivo-Contrata%C3%A7%C3%A3o-de-Empregados.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-035-2015-SESI-DN-Altera-Regulamento-de-Processo-Seletivo-Contrata%C3%A7%C3%A3o-de-Empregados.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-035-2015-SESI-DN-Altera-Regulamento-de-Processo-Seletivo-Contrata%C3%A7%C3%A3o-de-Empregados.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-075-2016-TCU-Acord%C3%A3o-699.2016-transpar%C3%AAncia.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-075-2016-TCU-Acord%C3%A3o-699.2016-transpar%C3%AAncia.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-075-2016-TCU-Acord%C3%A3o-699.2016-transpar%C3%AAncia.pdf
http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-075-2016-TCU-Acord%C3%A3o-699.2016-transpar%C3%AAncia.pdf
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Normas da UJ 

Norma Endereço para acesso 

Plano estratégico Documentos distribuídos eletronicamente na intranet da Entidade 

Organograma https://www.sesirs.org.br/estrutura-organizacional 

Missão, Visão e Valores https://www.sesirs.org.br/missao-visao-valores-e-principios-sesi 

Fonte: Auditoria Interna - AUDIN 

 

2.3. Ambiente de Atuação 

 

2.3.1 Ambiente de atuação da unidade 

 

Em 2019, seguindo o preconizado no Regulamento do SESI, as ações do SESI/RS 

mantiveram-se focadas no segmento industrial (trabalhadores, dependentes e indústrias). O 

Rio Grande do Sul conta com pouco mais de 45 mil estabelecimentos industriais de diferentes 

portes
2
 (86,7% indústrias de porte micro, 10,6% indústrias de pequeno porte, 2,3% indústrias 

de médio porte e 0,4% indústrias de grande porte) e segmentos (67% dos estabelecimentos da 

indústria da transformação, 29% dos estabelecimentos da construção civil, 3% de serviços 

industriais de utilidade pública e 1% de indústrias extrativas)
3
. Deste total, aproximadamente 

9 mil estabelecimentos formam o universo de empresas contribuintes
4
. 

A indústria gaúcha conta com mais de 762 mil vínculos formais de trabalho (81% 

deles na indústria da transformação, 15% na construção civil, 3% na indústria de utilidade 

pública e 1% na indústria extrativa)
5
. Entre 2017 e 2018 houve queda tanto no número de 

estabelecimentos quanto no número de vínculos de trabalho industriais no estado, cenário que 

ainda resulta das dificuldades da recuperação econômica após a crise de 2014-2016. 

Em nível nacional, a aprovação da Reforma da Previdência foi o fato mais relevante 

do ano de 2019 no espectro político-econômico, uma vez que sinalizou a disposição do Brasil 

em resolver o problema do déficit fiscal sem romper com a estabilidade econômica. Também 

foram importantes medidas a Lei de Liberdade Econômica e o Programa Mais Brasil, que 

visam, respectivamente, melhorar o ambiente de negócios no país e dar continuidade no 

combate ao problema do déficit fiscal. Ainda que afetem positivamente a confiança dos 

agentes econômicos, os impactos causados por estas medidas devem ser sentidos de forma 

mais efetiva no médio e longo prazo. A liberação de recursos do FGTS, por sua vez, teve 

impacto mais imediato, ainda que tenha ocorrido somente a partir do segundo semestre do 

ano. 

Por outro lado, o tempo despendido nas discussões a respeito da Reforma da 

Previdência, aprovada de forma definitiva somente no mês de outubro, acabou por postergar 

debates relevantes relacionados a outras reformas necessárias, como a administrativa e a 

tributária, por exemplo. É relevante ainda destacar a desaceleração da economia mundial, que 

provocou queda na demanda externa pelas mercadorias brasileiras, sobretudo por parte da 

Argentina, impactando o crescimento interno. 

                                                           
2
 São considerados, aqui, os estabelecimentos que possuem pelo menos um funcionário. 

3
 Conforme a RAIS de 2018. 

4
 Conforme informações do SIGA, 2019. Se consideradas também as empresas não industriais, o número de 

estabelecimentos contribuintes supera os 10 mil. 
5
 Conforme a RAIS de 2018. 

https://www.sesirs.org.br/missao-visao-valores-e-principios-sesi
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Como resultado, em 2019 o crescimento brasileiro, inicialmente previsto em 2,5%, 

acumulou 1,0% até o terceiro trimestre deste ano, com estimativa
6
 de encerrar o ano em 1,1%. 

No mercado de trabalho, apesar da queda na taxa de desemprego e do crescimento da 

população ocupada, o país ainda acumula 11,6 milhões de desempregados, além de mais de 

40 milhões de trabalhadores na informalidade
7
. Em relação ao emprego formal, apenas 40% 

das vagas de trabalho perdidas entre os anos de 2015 e 2017 foi recuperada até o momento
8
. 

A produção industrial, por sua vez, deverá fechar o ano 14,4% abaixo do registrado em 2013, 

ano precedente à crise
9
. 

Para o Rio Grande do Sul, o crescimento esperado para o ano é superior ao nacional – 

a Unidade de Estudos Econômicos da FIERGS estima crescimento de 2,6% para a economia 

gaúcha em 2019. Dois fatores ajudam a explicar este movimento: em primeiro lugar, a 

elevada produtividade da colheita de grãos em relação ao ano anterior, sobretudo nas culturas 

do milho, do trigo e da soja. O segundo fator foi o bom desempenho da indústria de 

transformação no primeiro semestre de 2019, decorrente em especial pelo crescimento da 

produção industrial no segmento de Fabricação de Veículos Automotores.  

Como resultado da vacilante recuperação econômica brasileira, e apesar do 

crescimento superior ao do país em 2019, o Rio Grande do Sul ainda enfrenta grandes 

dificuldades na retomada do emprego, sobretudo na indústria. A taxa de desemprego segue no 

mesmo patamar há quase quatro anos, chegando a 8,8% ao final do terceiro trimestre do ano. 

Ainda que mais pessoas estejam participando do mercado de trabalho, em função do 

crescimento da força de trabalho, o número total de desempregados aumentou no estado, 

contrariamente ao que ocorreu no país, chegando a 540 mil pessoas, 11% a mais do que no 

mesmo período de 2018
10

. 

Se considerado somente o mercado de trabalho formal, apesar das mais de 20 mil 

novas vagas geradas em 2019 no Estado, o ano anterior registrou saldo superior. Na indústria 

a situação é mais crítica: o saldo do mercado de trabalho industrial foi negativo em 5 mil 

vagas – ou seja, houve mais desligamentos do que admissões no período – contrariamente ao 

registrado no ano anterior
11

. Os principais segmentos responsáveis por este fraco desempenho 

do emprego na indústria são as Obras de Infraestrutura e a Construção de Edifícios – dois 

subsegmentos da Indústria da Construção – além da Fabricação de Artefatos de Couro e 

Calçados e da Fabricação de Produtos Alimentícios. 

O Índice de Desempenho Industrial do Rio Grande do Sul (IDI/RS)
12

 acumulado até o 

mês de novembro de 2019 caiu 3,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A 

utilização da capacidade instalada da indústria continua baixa, indicando a presença de 

ociosidade, enquanto o nível de estoques permanece elevado, impedindo o crescimento da 

                                                           
6
 São utilizados os valores estimados, já que o PIB consolidado para o ano de 2019 ainda não havia sido 

divulgado até o fechamento deste relatório. 
7
 Conforme informações da PNAD do IBGE. 

8
 De acordo com informações do CAGED, do Ministério da Economia. 

9
 Conforme PIM-PF, do IBGE. 

10
 Conforme informações da PNAD do IBGE. Informação referente ao trimestre de julho a setembro. Os dados 

de outubro-novembro não haviam sido divulgados até a data de fechamento deste relatório. 
11

 De acordo com informações do CAGED, do Ministério da Economia. 
12

 Índice calculado pela UEE – FIERGS, que leva em consideração os indicadores de compras industriais, 

faturamento real, massa salarial real, utilização da capacidade instalada, horas trabalhadas na produção e 

emprego. 
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produção industrial.  

Na comparação com o período anterior à crise, a produção industrial gaúcha encontra-

se ainda 10,5% abaixo de 2013 e foram recuperados menos de um terço dos empregos formais 

perdidos entre 2015 e 2017. Somada a estes aspectos, a queda na arrecadação compulsória 

ocorrida no período da crise, e ainda não completamente recuperada, exigiu do SESI/RS 

constante monitoramento dos riscos para que ações preventivas pudessem ser implementadas 

de forma a mitigar possíveis impactos na operação da instituição. Para fazer frente a esse 

cenário ainda incerto, tal como já vinha fazendo em exercícios anteriores, o SESI/RS 

permaneceu otimizando suas estruturas físicas, incrementando ações para reduções de custos, 

realinhando o portfólio de serviços e investimentos. Além de visar à sustentabilidade 

organizacional, estas ações também objetivaram aproveitar as oportunidades que se 

apresentaram, tais como: 

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

capacitada e pronta para os desafios tecnológicos da indústria 4.0; 

b) permitir às empresas promover a saúde dos trabalhadores, reduzir os acidentes de 

trabalho e reduzir gastos com saúde, melhorando sua produtividade e condições de 

competitividade no mercado. 

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

Unidades fixas e móveis, forneceram produtos e serviços atingindo 382 municípios.  

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

capacitadas, alta capilaridade, estrutura física e tecnológica atualizadas e uma força de 

relacionamento com a indústria bem estruturada e atuante em todas as unidades, permite ao 

SESI/RS superar muitos dos obstáculos postos por um cenário desafiador como foi o de 2019. 

Ademais, embora a instabilidade econômica ainda venha provocando incertezas, 

passado o período mais agudo da crise econômica, em 2019 oportunidades se abriram para o 

SESI/RS voltar a expandir a operação de seus serviços, conforme apresentado a seguir. 

 

2.3.2 Ambiente de negócios da unidade 

 

i. Descrição geral 

 

O SESI/RS oferece serviços nas áreas de educação, saúde e segurança no trabalho e 

promoção da saúde para as empresas industriais, trabalhadores da indústria e seus 

dependentes. Os serviços são prestados presencial ou virtualmente: nas unidades distribuídas 

em todas as regiões do Estado, nas unidades móveis ou na sede das indústrias. Ao longo dos 

últimos anos, o SESI/RS evoluiu na prestação de serviços por virtualidade, como forma de 

aumentar a escala de atendimentos e proporcionar o acesso a um maior número de pessoas e 

empresas, em especial, nas soluções educacionais.   

A entidade dispõe de corpo de dirigentes com perfis de liderança na formulação e 

execução de políticas, estratégias e ações, voltadas ao cumprimento da missão do SESI, em 

articulação com as unidades fixas e móveis, garantindo a observância do Regimento e fazendo 

cumprir as resoluções emanadas do Conselho Regional. O SESI/RS possui um grupo 

multidisciplinar de profissionais de diversas áreas de conhecimento para operacionalizar junto 

às empresas industriais e a sociedade a execução dos serviços de educação e saúde. 
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No foco estratégico de educação, a atuação do SESI/RS é voltada a assegurar uma 

educação transformadora voltada para o mundo do trabalho por meio de metodologias 

específicas em educação básica e continuada, ofertadas em modo presencial e à distância 

(EAD). A realidade da educação básica no País é demonstrada pelo baixo desempenho nos 

índices de desenvolvimento educacional em comparação com outros países. Aliado a isso, 

44,1% dos trabalhadores da indústria do RS não tem ensino básico completo, segundo a RAIS 

2018, portanto, requerem qualificação para que se mantenham produtivos em um mercado 

cada vez mais competitivo e que demanda novos conhecimentos e habilidades. A formação 

dos jovens e a requalificação dos profissionais da indústria configuram um grande desafio, 

considerando as novas tecnologias e os meios de trabalho abarcados pela indústria 4.0, e 

exigem do SESI/RS uma nova abordagem em relação à educação. 

O foco estratégico de saúde do SESI/RS atua no sentido de contribuir com a indústria 

para a realização da gestão da saúde no trabalho, assegurando o cumprimento da legislação e 

a sustentabilidade do negócio, possibilitando ao trabalhador viver e trabalhar melhor. Para que 

isso seja possível, são desenvolvidas ações para implementação e gestão de programas de 

promoção da saúde dos trabalhadores, com vistas a aumentar a longevidade produtiva e 

saudável da mão de obra industrial e influenciando positivamente na competitividade dessas 

empresas; e na área de Saúde e Segurança no Trabalho, por meio da oferta de um portfólio de 

serviços que auxiliam a indústria gaúcha a reduzir o número de acidentes de trabalho, 

cumprindo a legislação vigente no que tange às condições de segurança e saúde dos 

trabalhadores. Estas ações visam consolidar o SESI/RS como referência em saúde corporativa 

no Estado, melhorando a qualidade de vida dos empregados e a produtividade das indústrias. 

Destaca-se, também, a atuação do SESI/RS no campo de pesquisa e desenvolvimento 

de serviços inovadores na área de Saúde Mental, realizada no Centro de Inovação SESI em 

Fatores Psicossociais. Esta unidade sedia um dos 9 Centros de Inovação do SESI espalhados 

pelo Brasil, responsável por desenvolvimento e disseminação de soluções com alto valor 

agregado para atender às necessidades da indústria brasileira. 

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

cumprimento de sua missão, contemplando os seguintes macroprocessos: 

 

1. Desenvolver e gerenciar estratégias: alinhamento à estratégia nacional e regional e 

acompanhamento da execução da estratégia;  

2. Desenvolvimento e gestão de produtos e serviços: gestão de portfólio de serviços, 

definição de novas ideias de serviços, gestão de ciclo de vida, parcerias e contratos; 

3. Gerenciar estratégias de mercado: entendimento de mercado e vantagens 

competitivas, estratégias e planos de marketing, estratégias de precificação, orçamento 

de vendas, propostas de vendas, parcerias e contratos; 

4. Gerenciar insumos e recursos: planejamento das necessidades de recursos para a 

prestação de serviços, aquisição de insumos e gerenciamento da logística e 

mobilidade.  

5. Prestar serviços:  governança de prestação de serviços, gestão de recursos, entrega de 

serviços aos clientes;  
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6. Desenvolver atendimento ao cliente: desenvolvimento de estratégia de atendimento 

ao cliente, gerenciamento de contatos e pedidos de atendimento ao cliente, das 

reclamações e da satisfação dos clientes; 

7. Desenvolver e gerenciar pessoas: gerenciar políticas e estratégias de pessoas, 

recrutamento e seleção de pessoas e planejamento das ações de desenvolvimento das 

competências profissionais dos empregados do SESI/RS. 

8. Gerenciar tecnologia da informação (TI) contempla: desenvolvimento de estratégias 

de soluções e serviços de TI, manutenção e suporte de soluções de TI. 

9. Gerenciar recursos financeiros contempla: gerenciamento do orçamento, e 

contabilização das receitas dos serviços prestados, gerenciamento de contas a pagar e 

receber, contabilidade de ativos fixos e gerenciamento dos controles internos.   

10. Adquirir, construir e gerenciar ativos contempla: planejamento de aquisições, e 

manutenção dos ativos produtivos e alienação de ativos. 

11. Gerenciar risco corporativo e compliance contempla:  gerenciamento os riscos 

corporativos e das unidades de negócio e gerenciamento do compliance.  

12. Gerenciar relações externas contempla: desenvolvimento de relacionamentos com as 

partes interessadas, gerenciamento das relações com empresas, governo, conselho e 

demais entes públicos, gerenciamento de questões legais e éticas e gerenciamento de 

relações públicas.  

13. Gerenciar processos contempla: estruturação e manutenção da arquitetura de 

processos, análise e gerenciamento dos processos, monitoramento da qualidade dos 

serviços e ações de melhorias nos processos 

14. Gerenciar projetos contempla: gerenciamento do portfólio de projetos e programas e 

gerenciamento do desempenho dos projetos.  

15. Realizar apoio administrativo contempla: suporte a processos estratégicos e 

operação. 

 

ii. Adversidades 

 

Apesar das boas perspectivas para a economia brasileira para 2019 em função do novo 

governo federal, que sinalizou com a adoção de medidas para estímulo à economia, o 

mercado ainda operou abaixo do esperado e em compasso de espera, em razão das discussões 

políticas em torno das reformas estruturais em aprovação no âmbito legislativo federal. Essa 

lenta recuperação afeta a intenção das empresas em fazer investimentos, em especial em 

programas não obrigatórios de saúde e à formação de seus trabalhadores. 

Além da demanda afetada pela economia, a demanda por serviços legais de saúde foi 

afetada pela instabilidade em torno das Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança no 

Trabalho, que foram pauta de discussões públicas, bem como o próprio Sistema de 

Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e trabalhistas (e-Social), para o 

qual grande parte das empresas estavam em estágio de adequação, mas que foi descontinuado 

pelo governo federal. 

Outro ponto que merece destaque foram as discussões públicas acerca da manutenção 

da contribuição compulsória recebida pelo SESI, assim como sobre a credibilidade da marca 

SESI em âmbito nacional. A veiculação de notícias e as incertezas em torno do assunto 
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fomentaram a necessidade de criação de planos de contingência e tomada de decisões 

preventivas no sentido de manter o equilíbrio econômico. 

 

iii. Riscos 

 

 O SESI/RS é fortemente suscetível a mudanças e influências externas, em especial por 

fatores relacionados à atividade econômica e industrial, nível de emprego e de confiança do 

empresariado, bem como a fatores políticos e legais, em razão da natureza da contribuição 

compulsória recebida e regulamentos que regem a atuação da entidade. Variáveis internas 

também têm potencial para configurar riscos à entidade, tais como questões relacionadas a 

atuação de seus gestores, funcionários, processos e dependências. 

 Entre os riscos de mercado identificados está o de perda ou não crescimento de market 

share e a baixa percepção de valor das indústrias e da sociedade pelos serviços do SESI/RS. 

 

iv. Estratégia de enfrentamento 

 

Frente ao cenário de riscos previamente apresentado, são desenvolvidos diversos 

processos para mitigação dos riscos. No que tange às variáveis externas, há monitoramento 

constante por meio da Unidade de Estudos Econômicos da FIERGS – UEE, responsável por 

elaborar projeções e análises econômicas, bem como pela Unidade Jurídico Sindical da 

FIERGS – UNIJUR, responsável por monitorar os regulamentos e legislações aplicadas, e 

também por analisar possíveis modificações legais pertinentes. 

 Em relação aos riscos de mercado, a atuação da área de mercado é direcionada pelo 

Plano de Mercado, e balizada pela Política de Relacionamento, elaborados em conjunto com 

as áreas de negócio como forma de aproximar a necessidade de mercado às áreas técnicas da 

entidade. Entre as demais ações realizadas para mitigação dos riscos de mercado, destacam-

se: 

 Pesquisa de preços praticados no mercado, modalidade de oferta e estratégia comercial 

da concorrência para atuação alinhada; 

 Fortalecimento da marca SESI por meio de ações de comunicação dirigida aos 

públicos-alvo, participação e promoção de eventos específicos das áreas de atuação, a 

exemplo da Mostra SESI Com@Ciência e campanha Viva Bem, Faça Melhor; 

 Acompanhamento e avaliação dos serviços por meio de seus indicadores de produção 

e mercado; 

 Revisão de serviços do portfólio ou criação de novos através de procedimento do 

Ciclo de Inovação; 

 Monitoramento da percepção de qualidade dos usuários pela pesquisa NPS, na qual 

eles respondem se recomendam o SESI/RS para outras pessoas, seguindo metodologia 

reconhecida no mercado; 

 Realização de análises de dados de mercado e secundários, realizadas pelo processo de 

Inteligência Estratégica, para nortear as ações de mercado, planejamento estratégico e 

de serviços. 
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3. Planejamento organizacional e 

desempenho orçamentário e operacional 
 

Esta seção apresenta os resultados da ação do SESI/RS em 2019, analisando o 

desempenho da Organização em relação ao cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas 

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

termos de gestão. Ao final da seção, são trazidas informações sobre o processo de 

planejamento estratégico e seu estágio de implementação na Unidade. 

 

3.1. Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 

 

Em 2019, as ações do SESI/RS seguiram o preconizado pelo Planejamento Estratégico 

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

relacionados: 

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

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

ofertado; 

 Saúde e Segurança: foco em aumento da competitividade da indústria por meio da 

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

por meio de ações voltadas à melhoria da saúde e segurança na indústria; 

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

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

com os desafios da indústria. 

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

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

saúde. 

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

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

adaptadas à realidade regional. 

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

como principais direcionadores nacionais para 2019: 

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

excelência, orientada para o mundo do trabalho; 

 Fortalecer a atuação articulada do SESI, do SENAI e do IEL, voltada à educação para 

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

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

promoção da saúde do trabalhador; 

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

Em termos de gestão, foi definido como principal direcionador: 
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 Aprimorar modelo de gestão, para garantir a qualidade dos processos, menores custos 

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

demandados. 

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

desdobramento dos direcionadores e grandes desafios estabelecidos pelo Departamento 

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

planejamento. 

Em termos finalísticos, são direcionadores: 

 

 Foco Estratégico: Educação 

Diretriz: Educação Transformadora 

 Assegurar uma educação transformadora voltada para o mundo do trabalho por meio 

de metodologias específicas em educação básica e continuada. 

Objetivos estratégicos: 

 Consolidar a atuação no Ensino Médio Regular, baseado no Modelo SESI de 

Educação; 

 Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos; 

 Reposicionar a Educação Continuada do SESI; 

 Fortalecer a articulação da educação básica com a educação profissional; 

 Qualificar a Educação Básica Pública; 

 Implantar metodologia de monitoramento e avaliação de impacto. 

 

 Foco Estratégico: Saúde 

Diretriz: Ambientes e Comportamentos Seguros e Saudáveis  

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

vida saudável e uma indústria produtiva e sustentável. 

Objetivos estratégicos: 

 Ser referência em Gestão da Saúde no ambiente de trabalho; 

 Ampliar atuação em Consultoria; 

 Especializar espaços em Saúde abrangendo os principais polos industriais do 

Rio Grande do Sul; 

 Fortalecer a capacidade de geração de novas soluções para a indústria por meio 

do centro de fatores psicossociais e área de inovação; 

 Fazer Gestão e Inteligência da informação em Saúde; 

 Desenvolver a metodologia de monitoramento e avaliação de impacto. 

 

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

exercício de 2019 para cada objetivo estratégico das áreas da educação e saúde do SESI/RS, 

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

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

melhoria de desempenho e desafios para o ano de 2020. Na seção 3.2, são apresentados os 

resultados específicos das estratégias de gestão. 
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3.1.1. Consolidar a atuação no Ensino Médio Regular, baseado no Modelo SESI de 

Educação 

 

i. Descrição 

 

Quadro 7 - Objetivo Estratégico 3.1.1 

Descrição geral 

A proposta educacional para as Escolas de Ensino Médio do SESI/RS se dá por projetos fundamentados na 

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

acompanhamento da construção dos projetos de vida dos alunos, relacionados principalmente às suas escolhas 

acadêmicas e profissionais, de modo a assegurar uma educação transformadora voltada para o mundo do 

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

Ensino Médio SESI Eraldo Giacobbe de Pelotas (implantada em 2014). 

Responsável 

Nome: Sônia Elizabeth Bier 

CPF: 455.652.790-20 

Cargo: Gerente da Área de Educação do SESI/RS 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 

 

ii. Análise 

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

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2019, com 

foco nas metas propostas para o período. 

 

O SESI/RS conta com cinco escolas de ensino médio, localizadas nos municípios de 

Gravataí, Sapucaia do Sul, Pelotas, Montenegro e São Leopoldo (recentemente autorizada). 

A consolidação do Modelo SESI de educação se assenta sobre a necessidade de 

construir uma cultura escolar voltada para o uso de tecnologias e conhecimentos relacionados 

às necessidades da sociedade atual com ênfase no mundo do trabalho considerando o 

momento geracional dos alunos. Assim, a consolidação prospera na medida em que é 

ampliada a participação em diferentes fóruns de discussão de educação do ensino médio, com 

a participação de alunos em feiras de pesquisa e ampliação de unidades escolares, bem como 

na medida em que os projetos desenvolvidos pelo corpo discente e docente encontram 

repercussão dentro e fora do contexto escolar.  

Ao final do mês de setembro, foi realizada a segunda edição da Mostra SESI 

COM@CIÊNCIA, que apresentou 200 projetos dos estudantes do SESI/RS (Ensino Médio, 

Educação de Jovens e Adultos – EJA e Contraturno Escolar) e constituiu-se em uma mostra 

para a promoção e reconhecimento dos projetos desenvolvidos, considerando a aprendizagem 

das áreas de Ciências da Natureza ou tecnologia de modo a articulá-las com as soluções que 

atendam às necessidades da sociedade contemporânea, desenvolvendo competências e 

habilidades necessárias à pesquisa e às novas tecnologias. Com aproximadamente 11.000 

participações e, dentre estas, a visita de 160 escolas das redes pública e privada, o evento 

contou também com programação de painéis e seminários com a presença de diversos 

palestrantes de renome nacional e internacional. 

Houve o lançamento do livro “Robótica Educacional – Experiências Inovadoras na 

Educação Brasileira”, organizado pelos professores Rodrigo Barbosa e Paulo Blikstein, 

contendo o artigo “Da roca à máquina de costura” de autoria do SESI/RS, a assinatura do 
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termo de convênio para oferta de EJA com o município de Teutônia, a abertura do Torneio de 

Robótica 2019 e o lançamento oficial da disponibilização dos cadernos de atividades por área 

de conhecimento do município de Panambi, no portal da CAPES, trabalho este resultante do 

programa Formação de Professores desenvolvido pelo SESI/RS.  

Este evento trouxe grande visibilidade e repercussão de mídia em nível estadual e 

nacional para a educação do SESI/RS. 

Apresenta-se ainda o notável desempenho dos alunos das Escolas SESI de Ensino 

Médio através de credenciais obtidas em diversas feiras nacionais e internacionais, bem como 

prêmios e destaques em diversos eventos. Coroando este desempenho, ao final do ano de 

2019, e em função dos resultados obtidos nas etapas estadual e nacional da Olimpíada 

Internacional Matemática Sem Fronteira (MSF), seis alunos da Escola SESI de Ensino Médio 

de Gravataí embarcaram para a China, unindo-se à equipe brasileira que participaria da 10ª 

World Mathematics Team Championship, sendo que três deles (da escola de Gravataí) foram 

medalhistas, tendo retornado com duas medalhas de prata e uma de bronze.  

 

ii.b Análise dos indicadores de resultado 

 

 

Indicador: Número matrículas no Ensino Médio 

Regular: é composto pelo nº de alunos matriculados 

no Ensino Médio no exercício. Este indicador é 

consolidado através do demonstrativo da Gratuidade 

fornecido pelo Departamento Nacional. 

 

 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 

 

O desempenho do indicador foi de 102,48% em relação à meta prevista, sendo que na 

Escola SESI de Ensino Médio Albino Marques Gomes na cidade de Gravataí/RS, Unidade 

SESI de Ensino Médio Arthur Aluízio Daudt na cidade de Sapucaia do Sul/RS e Escola de 

Ensino Médio SESI Eraldo Giacobbe na cidade de Pelotas/RS, houve o atingimento integral 

de suas metas no que se refere ao ingresso dos alunos de 1º ano, enquanto a EEM Montenegro 

vem se aproximando desta integralização. O bom desempenho é corroborado se comparado 

com o resultado obtido em 2018, que foi de 99,05% frente à meta. 

O alcance dos resultados se deve à atuação das equipes locais no processo de captação 

de alunos e às estratégias de marketing, ainda que necessite aperfeiçoamento.  

Outro fator que contribuiu para o bom desempenho foi a substituições de alunos já 

matriculados nas vagas daqueles que optaram por solicitar transferência externa (por exemplo, 

por motivo de mudança de cidade). Este movimento aconteceu em todas unidades, exceto na 

de Sapucaia do Sul.  

O bom desempenho é ratificado pela alta taxa de manutenção dos alunos e ao 

atingimento de 97% de aprovação dos alunos (fonte SGE – Sistema de Gestão Educacional). 

 

Gráfico 1 - Número de Matrículas no Ensino Médio Regular 

1050 1076 

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

obtidos 

Para o alcance do objetivo estratégico em questão, foram envolvidos os 

macroprocessos de desenvolver e gerenciar estratégias, gerenciar estratégia de mercado, 

gerenciar o risco corporativo e compliance, gerenciar processos, gerenciar projetos, 

desenvolver e gerenciar produtos e serviços, gerenciar insumos e recursos, desenvolver e 

gerenciar pessoas, gerenciar tecnologia da informação, gerenciar recursos financeiros, 

adquirir, construir e gerenciar ativos, gerenciar relações externas, realizar apoio 

administrativo, prestar serviços e desenvolver atendimento ao cliente. Estes macroprocessos 

foram desempenhados com foco especial nas ações diretas junto às indústrias, conforme 

detalhamento das ações citadas no item 2.3.2. 
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ii.d Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 

2019. 

 

Tabela 1 - Resultados Físicos e Financeiros 3.1.1 

Iniciativas Estratégicas 

Associadas 

Orçamentário Físico 

Previsto 
Realizado 

 Previsto  
 Realizado  

Unidade 

de 

medida  Inicial   Retificado  Suplementado Transposto  Inicial   Retificado  

30301030101 ENSINO MÉDIO 
 R$        

13.374.783,48  

 R$                 

12.992.317,08  

R$                 

12.992.317,08  

 R$    

13.151.641,00  

 R$        

13.151.641,00  
1050 1050 1076 Matrículas 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 
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ii.e Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 

 

Para o exercício de 2020 e subsequentes, o desafio é manter o percentual de conclusão 

do Ensino Médio de ao menos 93% e altos padrões de qualidade e resultados. Permanecerá o 

desafio de replicar essa metodologia para novos agentes educacionais, previsto no projeto de 

Formação de Professores (objetivo estratégico 3.1.5), focado na rede pública de ensino, e que 

busca influenciar a mudança curricular. 

A recente inauguração da EEM São Leopoldo representa um desafio à parte no que se 

refere a sua implantação e operacionalização, quando serão buscadas as mesmas taxas de 

permanência e aprovação acima citadas, reafirmando o compromisso das Escolas SESI de 

Ensino Médio com a promoção de uma educação transformadora. 

 

iii. Conclusão 

iii.a Avaliação do resultado 

 

O desempenho de 102,48% do indicador estratégico em relação à meta estabelecida 

revela que as ações de prospecção de alunos foram assertivas, bem como o desempenho do 

corpo diretivo das escolas enquanto agentes de busca, e ainda a repercussão do desempenho 

dos alunos em eventos culturais e científicos. No entanto, ainda há a necessidade de 

fortalecimento de estratégia de comunicação e interação com o público-alvo, a partir de uma 

abordagem mais objetiva. 

  Outro importante aspecto a ser destacado são os avanços no que tange ao 

acompanhamento dos parâmetros de eficiência da oferta de Ensino Médio. Ao longo de 2019, 

foi realizada análise do custo hora-aluno, com base no relatório enviado pelo Departamento 

Nacional, para busca contínua do alcance dos níveis de eficiência determinados pelo DN, sem 

perder de vista a metodologia de ensino empregada. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

Para o ciclo de matrículas previsto para 2020, foi elaborada nova campanha de mídia, 

buscando maior aproximação com o público alvo para que se possa dar continuidade às ações 

de marketing e prospecção, bem como ações junto à comunidade industrial local para os 

próximos anos, apoiando, assim, o preenchimento total das vagas e a consolidação do modelo 

SESI/RS de educação de ensino médio. 

Na revisão do Plano Estratégico em 2019, válida a partir de 2020, o objetivo de 

consolidar a atuação do ensino médio se mantém, entretanto, o indicador estratégico passa a 

ser o percentual de conclusão dos alunos deste nível de ensino. Outro indicador que passa a 

ser acompanhado em âmbito estratégico é o custo hora-aluno. 

As ações de formação de todos os envolvidos nos processos das Escolas SESI de 

Ensino Médio serão mantidas através de capacitações específicas, conforme necessidades que 

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

operacional. 
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3.1.2.  Ampliar a oferta de Educação de Jovens e Adultos; 

 

i. Descrição 

 

Quadro 8 - Objetivo Estratégico 3.1.2 

Descrição geral 

O SESI/RS oferece Educação de Jovens e Adultos - EJA voltada para o mundo do trabalho como forma de 

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

formação, voltada a esta ótica, atinge a todos que almejam ingressar no mercado de trabalho. Ampliar a 

oferta dessa modalidade de ensino via EAD está em consonância com a estratégia de virtualidade adotada 

pelo SESI/RS em seu Plano Estratégico. 

Responsável 

Nome: Sônia Elizabeth Bier 

CPF: 455.652.790-20 

Cargo: Gerente da Área de Educação do SESI/RS 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 

 

ii. Análise 

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

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente e aos avanços alcançados em 2019, com 

foco nas metas propostas para o período. 

 

Em 2019, o SESI/RS ampliou a oferta da EJA através da implantação do polo de 

Bento Gonçalves e deu início ao processo de expansão previsto para 2020 através da busca de 

parcerias com municípios e o estado para implantação de novos locais de oferta por meio de 

polos conveniados. 

A equipe de trabalho foi reorganizada para viabilizar o acompanhamento presencial 

por parte do Departamento Regional, assegurando a manutenção dos índices de qualidade 

desejados. Neste sentindo, as taxas de evasão e reprovação foram de 13,37% e 14,72%, 

respectivamente (fonte SGE – Sistema de Gestão Educacional), considerando o novo método 

de contagem de matrículas implementado pelo Departamento Nacional. 

Com o propósito de fidelização, retenção e engajamento dos alunos, bem como o 

fortalecimento da marca SESI, foram realizadas diversas ações ao longo do ano, dentre as 

quais se destacam a Aula Magna e a Formatura, ambas no Teatro do SESI, e a Mostra SESI 

COM@CIÊNCIA. 

 

ii.b Análise dos indicadores de resultado 

 

  

Indicador Número de matrículas em Educação de 

Jovens e Adultos: é composto pelo nº de alunos 

matriculados mensalmente na Educação de Jovens e 

Adultos no exercício. Este indicador é consolidado 

através do demonstrativo da Gratuidade fornecido 

pelo Departamento Nacional. 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 

 

Gráfico 2 - Número de matrículas em Educação de Jovens e Adultos 

 10.800   10.360  

Previsto Realizado
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O desempenho do indicador foi de 95,93% frente a meta prevista para 2019. O 

resultado abaixo da meta demonstra que as ações de consolidação dos polos de EJA são um 

processo que ainda está em andamento. Entretanto, o crescimento de 20,72% em relação ao 

resultado de 2018, se considerarmos o novo método de contagem, indica importantes avanços. 

O método de contagem de matrículas da EJA citado no parágrafo anterior foi adotado 

para alinhamento ao formato do Departamento Nacional: em anos anteriores, as matrículas 

contavam nos dois ciclos anuais (1° e 2° semestre), enquanto a partir deste ano, a 

contabilização é feita somente de CPFs novos no ano, portanto, não contabiliza as 

rematrículas no segundo semestre do ano. Em razão dessa mudança no método de contagem 

que também há divergência frente à meta pactuada com o DN, onde há a previsão de 14.084 

matrículas. 

 

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

obtidos. 

 

Para o alcance do objetivo estratégico em questão, foram envolvidos os 

macroprocessos de desenvolver e gerenciar estratégias, gerenciar estratégia de mercado, 

gerenciar o risco corporativo e compliance, gerenciar processos, gerenciar projetos, 

desenvolver e gerenciar produtos e serviços, gerenciar insumos e recursos, desenvolver e 

gerenciar pessoas, gerenciar tecnologia da informação, gerenciar recursos financeiros, 

adquirir, construir e gerenciar ativos, gerenciar relações externas, realizar apoio 

administrativo, prestar serviços e desenvolver atendimento ao cliente. Estes macroprocessos 

foram desempenhados com foco especial nas ações diretas junto às indústrias, conforme 

detalhamento das ações citadas no item 2.3.2. 
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ii.d Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício 

de 2019. 

 

Tabela 2 - Resultados Físicos e Financeiros 3.1.2 

Iniciativas Estratégicas Associadas 

Orçamentário Físico 

Previsto 
Realizado 

Previsto 
Realizado 

Unidade de 

medida Inicial Retificado Suplementado Transposto Inicial Retificado 

30301040801 EJA - ENSINO 

FUNDAMENTAL ANOS FINAIS EAD 

R$ 

1.873.056,62 

R$ 

1.864.665,90 
R$ 1.864.665,90 

R$    

1.981.756,64 

R$      

1.981.756,64 
2.404 2.227 2.340 Matrículas 

30301041001 EJA -ENSINO MÉDIO 

EAD 

R$ 

9.818.491,89 

R$ 

9.832.669,06 
R$ 9.832.669,06 

R$  

10.707.679,88 

R$    

10.707.679,88 
9.096 8.573 8.020 Matrículas 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 
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ii.e Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 

 

Para o ano de 2020 e subsequentes, mantém-se o desafio de crescimento de matrículas 

através da implantação dos novos polos e do atingimento integral das metas pelos polos 

atuais. São desafios, também, o atingimento dos percentuais de conclusão de 75% e 55% para 

a EJA Médio e EJA Profissionalizante, respectivamente, bem como a otimização das 

estruturas próprias e a manutenção da posição de maior provedor privado da modalidade do 

estado do Rio Grande do Sul, segundo dados do Censo da Educação de 2018. 

Será implementado projeto piloto com a EJA Profissionalizante no município de 

Panambi, em que passará a ser medido o indicador estratégico referente ao percentual de 

conclusão da EJA Profissionalizante. 

Outro importante aspecto a ser destacado são os avanços no que tange ao 

acompanhamento dos parâmetros de eficiência da oferta da EJA. Ao longo de 2019, foi 

realizada análise do custo hora-aluno, com base no relatório enviado pelo Departamento 

Nacional, para busca contínua do alcance dos níveis de eficiência determinados pelo DN, sem 

perder de vista a metodologia de ensino empregada. 

 

iii. Conclusão 

iii.a Avaliação do resultado 

 

O atingimento de 95,93% da meta estabelecida demonstra que ainda residem desafios 

no ajuste da comunicação junto ao público local (por polo) e no melhor dimensionamento de 

mercado, tendo em vista os dados de escolaridade dos trabalhadores da indústria por região do 

Estado. De qualquer forma, o crescimento se comparado à 2018, indica a assertividade da 

estratégia adotada. 

A adequação da proposta é evidenciada pela baixa evasão, em comparação às médias 

dos sistemas estaduais nos últimos anos, estimada em até 60%, e pelo atingimento do score 89 

no NPS (net promoter score), em relação à meta global estabelecida em 80 pontos, conforme 

item 3.2.1 deste relatório. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

Prosseguiremos com as seguintes ações: prospecção de novos alunos, consolidação 

das parcerias com o poder público para a implantação dos novos polos previstos, iniciativas 

para manter a baixa evasão e acompanhamento dos acessos dos alunos à plataforma virtual. 

No que se refere ao plano de mídia e meios de comunicação utilizados, percebe-se 

ainda necessidade de alinhamento com as unidades, a fim de se garantir a maior assertividade 

das ações locais, no que se refere à escolha dos meios de comunicação e prospecção. 

Por fim, serão buscadas alternativas que possam agilizar o processo de rematrícula dos 

alunos, para que se possa antecipar e garantir o preenchimento de novas matrículas. 
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3.1.3.  Reposicionar a Educação Continuada do SESI 

 

i. Descrição 

Quadro 9 - Objetivo Estratégico 3.1.3 

Descrição geral 

Em consonância com a diretriz do Departamento Nacional para integração das ações educativas das áreas de 

saúde e educação e para atender ao desafio da Educação do SESI/RS para Reposicionar a Educação 

Continuada, foi estruturado um programa que vislumbrasse atender tanto uma análise de um novo modelo de 

negócio, quanto à operacionalização desse novo modelo, passando por construção de metodologia e sistemas de 

apoio, integrando as diversas ações educativas e não educativas, concorrendo em condições de igualdade com o 

mercado deste segmento. 

Responsável 

Nome: Sônia Elizabeth Bier 

CPF: 455.652.790-20 

Cargo: Gerente da Área de Educação do SESI/RS 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 

 

ii. Análise 

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

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente e aos avanços alcançados em 2019, com 

foco nas metas propostas para o período. 

 

A partir do início do ano de 2019, foi iniciado um trabalho de análise de todas as ações 

de formação continuada desenvolvidas pelas diferentes áreas do SESI/RS, a fim de compor 

um novo portfólio organizado em trilhas de aprendizagem, buscando garantir atendimento em 

escala e sustentabilidade financeira, além de melhor atender as necessidades de mercado.  

Na sequência, verificou-se a necessidade de desenvolvimento de uma plataforma de 

inteligência que permitisse a operacionalização do novo modelo, integrando os diversos 

sistemas e softwares utilizados atualmente. 

O grupo de trabalho composto por integrantes de todas as áreas do SESI/RS vem 

trabalhando tanto no que se refere ao viés pedagógico e de construção de trilhas e 

competências, quanto no viés operacional a fim de garantir a oferta do modelo. 

Desta forma, encontra-se em andamento o programa intitulado “Reposicionamento da 

Educação Continuada”, composto do projeto “Modelo de Negócio” (elaboração das trilhas, 

competências, plano de negócio, de prospecção e marketing) e do projeto: “Plataforma de 

Inteligência” (operacionalização de sistemas), de acordo com a figura abaixo: 

 

Figura 2 - Reposicionamento da Educação Continuada 

  
Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 
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Sendo assim, e com entrega prevista para 2020, o projeto “Reposicionamento da 

Educação Continuada” está 52% concluído, sendo que o programa “Modelo de Negócio” está 

55% concluído, e o projeto “Plataforma de Inteligência” está 39% concluído. 

Outro programa que compôs a Educação Continuada em 2019 foi o Contraturno 

Escolar, pilotado em 04 unidades com algumas alterações em relação à oferta vigente nas 

demais unidades. O Contraturno Piloto se caracteriza por uma proposta que oportuniza ao 

aluno trilhas de aprendizagem relacionadas a “Corpo, Ritmo e Expressão”, “Pesquisa e 

Tecnologia”, “Sustentabilidade e Empreendedorismo”. Além da mudança metodológica, 

houve uma ampliação da faixa etária para o atendimento de alunos de 12 a 15 anos.  

Reforça-se que, paralelamente ao desenvolvimento do programa de Educação 

Continuada citado acima, continua existindo a oferta dos cursos de Educação Continuada 

conforme demonstrativo de matrículas a seguir. 

 

ii.b Análise dos indicadores de resultado. 

 

 

Indicador Número de matrículas em Educação 

Continuada: é composto pela totalidade de 

matrículas em cursos de Educação Continuada em 

educação, podendo um mesmo CPF estar matriculado 

em mais de um curso. Este indicador é consolidado 

através do software Business Intelligence – BI. 

 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 

 

O indicador atingiu desempenho de 86,59% em relação à meta, contemplando os 

seguintes programas: Educação Continuada para o Mundo do Trabalho (ECMT), Educação 

Continuada EAD (ECO EAD), Contraturno Escolar, Iniciação às Artes, Esporte para a Vida, 

Formação de Professores e Curso de Informática (AVEA).  

 

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

obtidos. 

 

Para o alcance do objetivo estratégico em questão, foram envolvidos os 

macroprocessos de desenvolver e gerenciar estratégias, gerenciar estratégia de mercado, 

gerenciar o risco corporativo e compliance, gerenciar processos, gerenciar projetos, 

desenvolver e gerenciar produtos e serviços, gerenciar insumos e recursos, desenvolver e 

gerenciar pessoas, gerenciar tecnologia da informação, gerenciar recursos financeiros, 

adquirir, construir e gerenciar ativos, gerenciar relações externas, realizar apoio 

administrativo, prestar serviços e desenvolver atendimento ao cliente. Estes macroprocessos 

foram desempenhados com foco especial nas ações diretas junto às indústrias, conforme 

detalhamento das ações citadas no item 2.3.2. 

Gráfico 3 - Número de Matrículas em Educação Continuada 

 
 

50.051  
 

43.337  

Previsto Realizado
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ii.d Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício 

de 2019 

 

Tabela 3 - Resultados Físicos e Financeiros 3.1.3 

Iniciativas Estratégicas Associadas 

Orçamentário Físico 

Previsto 
Realizado 

Previsto 
Realizado 

Unidade 

de 

medida Inicial Retificado Suplementado Transposto Inicial Retificado 

30302010101 EDUCAÇÃO 

CONTINUADA EM EDUCAÇÃO 

R$ 

16.364.224,79 

R$ 

16.109.639,95 

R$ 

16.109.639,95 

R$       

14.286.595,98 

R$ 

14.295.417,30 
42.251 44.847 37.665 Matrículas 

30302010601 EDUCAÇÃO 

CONTINUADA EM CULTURA 

R$   

2.119.048,79 

R$   

2.479.194,36 

R$   

2.479.194,36 

R$         

2.508.577,06 

R$   

2.508.577,06 
1.524 1.994 2.152 Matrículas 

30302010701 EDUCACAO 

CONTINUADA EM ESPORTE - 

ATLETA DO FUTURO. 

R$   

1.333.955,23 

R$   

1.929.411,15 

R$   

1.929.411,15 

R$         

1.827.560,46 

R$   

1.827.560,46 
4.300 3.110 3.368 Matrículas 

30302010501 EDUCACAO CONT EM 

PROMOCAO DA SAUDE 
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 - 100 153 Matrículas 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 
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ii.e Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 

 

O desafio é reposicionar a Educação Continuada do SESI/RS, considerando as 

diretrizes de sustentabilidade e escala, de forma aderente às necessidades da indústria, por 

meio da execução dos dois projetos citados: Modelo de Negócio Educação Continuada SESI e 

a Plataforma de Inteligência em Educação Continuada. 

No que ser refere ao modelo de negócios, o desafio reside na finalização das trilhas de 

aprendizagem e na elaboração do Plano de Negócios, com a devida precificação, de forma 

competitiva e que garanta a sustentabilidade do programa, além da elaboração de plano de 

mídia. 

Já no que se refere à plataforma de inteligência, o desafio principal reside nas etapas 

de integrações dos diversos sistemas, como forma de simplificar a operação e garantir a 

acuracidade das informações de produção e desempenho. 

 

iii. Conclusão 

iii.a Avaliação do resultado 

 

O desempenho abaixo do previsto foi acarretado, em parte, pela baixa atratividade de 

alguns cursos presentes no portfólio, bem como pela descontinuidade da gratuidade no que se 

refere à ECMT. Já na Formação de Professores, as matrículas não foram atingidas devido ao 

cenário de mudança política estadual e, na esfera municípios, pela entrada tardia da oferta do 

SESI/RS em relação ao período de planejamento dos municípios. Os demais cursos 

apresentaram bom desempenho decorrente da estratégia de marketing assertiva. 

Inicialmente, este objetivo será medido pelo percentual de cumprimento do projeto de 

reposicionamento, sendo a métrica e metas do novo modelo de negócio parte do escopo do 

projeto. 

No Plano Estratégico 2020, a oferta da formação de professores e das diferentes 

modalidades de contraturno escolar serão acompanhadas no objetivo vinculado à qualificação 

da educação básica pública. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

As estratégias de marketing devem ser fortalecidas, bem como a sensibilização para a 

necessidade de mudança da formação dos professores, tendo em vista a nova Base Nacional 

Comum Curricular.  

Em relação ao novo Contraturno Escolar, está prevista a capacitação do corpo de 

empregados para qualificar o atendimento dos alunos de 12 a 15 anos, tendo em vista que o 

antigo modelo previa o atendimento de alunos de 06 a 11 anos. 
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3.1.4.  Fortalecer a articulação da educação básica com a educação profissional 

 

i. Descrição 

 

Quadro 10 - Objetivo Estratégico 3.1.4 

Descrição geral 

Essa ação propicia a experimentação dos alunos do ensino médio regular com o mundo do trabalho, por meio 

de cursos de aprendizagem industrial básica, realizados em parceria com o SENAI. Tal ação possibilita aos 

alunos conhecimentos básicos de uma profissão e oportuniza a sua contratação pelas indústrias da região 

como jovens aprendizes. O curso de aprendizagem industrial básica, que compõe a parte diversificada do 

currículo de ensino médio, colabora na contextualização do mundo do trabalho para os jovens, ao mesmo 

tempo em que considera os perfis profissionais desejados pelos segmentos da indústria da região onde cada 

escola está instalada. 

Responsável 

Nome: Sônia Elizabeth Bier 

CPF: 455.652.790-20 

Cargo: Gerente da Área de Educação do SESI/RS 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 

 

ii. Análise 

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

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente e aos avanços alcançados em 2019, com 

foco nas metas propostas para o período. 

 

O fortalecimento da articulação da educação básica e da educação profissional é um 

desafio importante no que diz respeito ao contexto socioeconômico vivido. A escola de ensino 

médio do SESI/RS visa estreitar esta relação por meio de um currículo que trata de temas 

transversais relacionados ao mundo do trabalho, bem como um trabalho objetivo junto ao 

SENAI/RS para a formação de aprendizes.  

Existe uma lacuna entre o processo de formação do jovem na educação básica e no 

mundo profissionalizante, dificultando a construção de uma abordagem integral e coerente 

junto aos alunos, tendo por consequência exigências díspares que, para alunos que vem de 

uma formação frágil, torna-se um obstáculo a mais a ser superado. O envolvimento dos alunos 

SESI/RS com o mundo do trabalho se dá a partir da compreensão de que todos os 

componentes curriculares trabalham com metodologias e conceitos que incidem diretamente 

no aprender a ser, conviver e fazer, competências fundamentais para um bom desempenho no 

mundo laboral. Assim sendo, o Passaporte do Empreendedorismo e os Encontros com o 

Mercado são também algumas das oportunidades que auxiliam os alunos a construírem com 

melhor discernimento as relações entre os conceitos da Educação Básica e aquilo que é 

esperado no mundo do trabalho.  
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ii.b Análise dos indicadores de resultado 

 

 

 

Indicador Número de matrículas EBEP: é composto pelo 

nº de alunos matriculados no programa EBEP no exercício. 

Este indicador é consolidado através do software Business 

Intelligence – BI. 

 

 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 

 

As matrículas EBEP passaram a contar a partir do 1º ano do Ensino Médio, igualando, 

desta forma, o desempenho obtido no objetivo 3.1.1. O indicador se refere ao número de 

matrículas nas Escolas de Ensino Médio, ou seja, atingiu-se 102,48% da meta prevista. 

 

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

obtidos. 

 

Para o alcance do o estratégico em questão, foram envolvidos os macroprocessos de 

desenvolver e gerenciar estratégias, gerenciar o risco corporativo e compliance, gerenciar 

processos, gerenciar projetos, desenvolver e gerenciar produtos e serviços, gerenciar insumos 

e recursos, desenvolver e gerenciar pessoas, gerenciar tecnologia da informação, gerenciar 

recursos financeiros, adquirir, construir e gerenciar ativos, gerenciar relações externas, 

realizar apoio administrativo, prestar serviços e desenvolver atendimento ao cliente. Estes 

macroprocessos foram desempenhados com foco especial nas ações diretas junto às 

indústrias, conforme detalhamento das ações citadas no item 2.3.2. 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Número de Matrículas EBEP 

 1.050   1.076  

Previsto Realizado
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ii.d Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício 

de 2019. 

 

Tabela 4 - Resultados Físicos e Financeiros 3.1.4 

Iniciativas Estratégicas 

Associadas 

Orçamentário Físico 

Previsto 
Realizado 

Previsto 
Realizado 

Unidade 

de 

medida Inicial Retificado Suplementado Transposto Inicial Retificado 

30301030101 ENSINO 

MÉDIO 

R$ 

13.374.783,48 

R$ 

12.992.317,08 

R$ 

12.992.317,08 
R$13.151.641,00 

R$ 

13.151.641,00 
1.050 1.050 1.076 Matrículas 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 
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ii.e Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 

 

O avanço para o fortalecimento do EBEP necessita ser trabalhado desde a matrícula 

até a compreensão do que os nossos alunos estão buscando para serem agentes ativos no 

mundo do trabalho. Cabe a SESI e SENAI trabalharem juntos para atenderem com mais 

eficácia o objetivo de mobilizar esta geração para a utilização de competências gerais e 

especificas em prol do desenvolvimento socioeconômico. A intensificação deste trabalho será 

mais observada na EEM São Leopoldo, onde as oficinas do SENAI estarão dentro das 

mesmas instalações da Escola de Ensino Médio do SESI. 

 

iii. Conclusão 

iii.a Avaliação do resultado 

 

Nota-se a maior participação dos alunos em sala de aula, além do alinhamento com o 

objetivo do SESI/RS, que é contribuir para o fortalecimento da indústria. 

No Plano Estratégico 2020, este desafio deixa de ser acompanhado em âmbito 

estratégico, com base no entendimento de que a articulação entre ensino básico e 

profissionalizante está intrínseca na metodologia da Escola de Ensino Médio, portanto, o 

atingimento do objetivo de consolidar a atuação do ensino médio atende igualmente a este 

desafio. Este objetivo igualmente deixa de ser acompanhado pelo Departamento Nacional em 

âmbito estratégico. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

Percebe-se a necessidade de diminuir as distâncias entre as concepções de processos 

de aprendizagem e formação integral de alunos, e caberá um esforço em conjunto, a fim de 

mobilizar os alunos para a utilização de competências gerais e específicas em prol do 

estreitamento das concepções de formação integral e a preparação para o mundo do trabalho. 

Dessa forma, buscaremos promover a permanência dos alunos aos cursos EBEP. 
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3.1.5.  Qualificar a Educação Básica Pública 

 

i. Descrição 

 

Quadro 11 - Objetivo Estratégico 3.1.5 

Descrição geral 

As constantes mudanças nos modelos educacionais vigentes, bem como o lançamento da nova BNCC 

associado às necessidades de uma geração conectada com o mundo via tecnologia, exigem uma outra postura 

dos docentes, bem como a construção/consolidação de metodologias ativas que envolvam os alunos e os 

orientem para o desenvolvimento de suas competências relacionados às exigências e desafios da sociedade do 

século XXI. Nesta perspectiva, faz-se necessário promover formação de docentes para que se possa alcançar 

índices melhores de aprendizagem e consequentemente melhorar a permanência e os desempenhos de nossos 

alunos nas escolas da rede pública. Este cenário é fundamental para garantir os processos de transformação 

que o mundo do trabalho necessita realizar para o atendimento das necessidades da sociedade em geral. 

Responsável 

Nome: Sônia Elizabeth Bier 

CPF: 455.652.790-20 

Cargo: Gerente da Área de Educação do SESI/RS 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 

 

ii. Análise 

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

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente e aos avanços alcançados em 2019, com 

foco nas metas propostas para o período. 

 

No ano de 2019, o SESI/RS atuou com a formação de professores em três frentes de 

trabalho: a) conclusão do processo de formação de professores da rede municipal de educação 

do município de Panambi, iniciado no ano de 2018; b) formação de Professores da rede 

municipal de educação de Pelotas e c) professores, orientadores pedagógicos e diretores da 

rede estadual de ensino com atuação nas Escolas de Ensino Médio de tempo integral do Rio 

Grande do Sul, esse último desenvolvido em parceria com a CAPES - Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O resultado do trabalho desenvolvido em 

Panambi/RS contou com a construção de um Referencial Curricular que foi apresentado na 

Mostra SESI Com@Ciência.  

No município de Pelotas, a formação de professores teve por objetivo principal 

implantar a metodologia das escolas SESI, a partir de uma ação piloto desenvolvida em duas 

escolas de Ensino Fundamental.  

Em relação à ação realizada junto às escolas públicas estaduais, o direcionador foi 

sustentado pelo decreto presidencial que determinava aos estados um percentual de escolas de 

ensino médio em tempo integral. O RS implantou 13 escolas no ano de 2018 e ampliou para 

21 no ano de 2019. O SESI/RS tem reconhecimento nacional no desenvolvimento de 

metodologias ativas para o curso de ensino médio da educação básica. Assim sendo, o 

conveniamento entre SESI/RS, CAPES e Rede Estadual ocorreu na busca de desenvolver as 

metodologias vividas nas escolas SESI junto aos docentes das escolas de ensino médio do 

estado. Em função do cenário político-econômico do estado, não foi possível desenvolver 

todo o plano de ação da forma prevista. A necessidade da continuidade do curso, bem como 

seu novo calendário tem sido pauta de reuniões junto a Secretaria de Estado da Educação para 
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o prosseguimento do projeto no ano de 2020. 

 

ii.b Análise dos indicadores de resultado. 

 

  

Indicador Número de matrículas Formação de 

Professores: é composto pelo nº de alunos matriculados 

no curso de Formação de Professores. Este indicador é 

consolidado através do software Business Intelligence – 

BI. 

 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 

 

Além do projeto em conjunto com a CAPES assinado em 2018 para desenvolvimento 

em 2019, as ações para captação de municípios e redes públicas que aderissem ao projeto de 

Formação de Professores foram iniciadas no final do 1º semestre de 2019. 

O ambiente político-econômico que envolve os servidores públicos da rede estadual 

do RS, a morosidade do serviço público para o fechamento de convênios, o orçamento 

disponível dos municípios, e a forma de contratação do SESI/RS (nem sempre é possível ser 

feita por dispensa de licitação), são alguns dos fatores que impactaram no não atingimento das 

metas. 

Aliam-se às análises acima as dificuldades encontradas na definição de calendário de 

oferta junto à rede estadual no projeto em conjunto com a CAPES, agravada pela recente 

greve de professores, que estagnou as tratativas, ocasionando a interrupção do programa em 

2019, que será retomado em 2020 com vistas à conclusão das turmas e ao atingimento das 

metas. 

 

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

obtidos. 

 

Para o alcance do objetivo estratégico em questão, foram envolvidos os 

macroprocessos de desenvolver e gerenciar estratégias, gerenciar estratégia de mercado, 

gerenciar o risco corporativo e compliance, gerenciar processos, gerenciar projetos, 

desenvolver e gerenciar produtos e serviços, gerenciar insumos e recursos, desenvolver e 

gerenciar pessoas, gerenciar tecnologia da informação, gerenciar recursos financeiros, 

adquirir, construir e gerenciar ativos, gerenciar relações externas, realizar apoio 

administrativo, prestar serviços e desenvolver atendimento ao cliente. Estes macroprocessos 

foram desempenhados com foco especial nas ações diretas junto às indústrias, conforme 

detalhamento das ações citadas no item 2.3.2. 

Gráfico 5 - Número de matrículas em Formação de Professores 

2.750 

776 

Meta Realizado
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ii.d Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício 

de 2019. 

 

Tabela 5 - Resultados Físicos e Financeiros 3.1.5 

Iniciativas Estratégicas Associadas 

Orçamentário Físico 

Previsto 
Realizado 

Previsto 
Realizado 

Unidade de 

medida Inicial Retificado Suplementado Transposto Inicial Retificado 

30302010101 EDUCAÇÃO 

CONTINUADA EM EDUCAÇÃO * 
R$2.391.546,60 R$2.751.074,16 R$2.751.074,16 R$918.739,27 R$918.739,27 5.000 2.750 776 Matrículas 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 

 

* Resultados proporcionais às atividades desempenhadas para alcance do objetivo estratégico em questão. 
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ii.e Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 

 

Entre os principais desafios para 2020 está o aperfeiçoamento das estratégias de 

marketing e prospecção, bem como o desenvolvimento de um modelo de comercialização do 

programa, buscando maior aderência aos orçamentos municipais. 

Faz-se necessário incrementar o volume de profissionais credenciados (por meio de 

edital), permitindo atuação em escala. 

 

iii. Conclusão 

iii.a Avaliação do resultado 

 

O resultado das ações pode ser diagnosticado como positivo na medida em que se 

observam os trabalhos desenvolvidos pelos professores, como por exemplo, cadernos de 

atividades desenvolvidos pela rede municipal de educação de Panambi, juntamente com o 

SESI/RS (https://educapes.capes.gov.br/ - buscando pela palavra-chave “Panambi”), assim 

como pelas avaliações realizadas pelos participantes ao longo de cada formação.  

As ações voltadas à qualificação dos professores visando a qualificação da educação 

básica pública permanecem sendo um foco do SESI/RS. Em razão disso, no Plano Estratégico 

2020, este permanece sendo um objetivo estratégico. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

A melhoria do desempenho centra-se fundamentalmente na ampliação da divulgação 

do modelo de formação desenvolvido pelo SESI/RS, bem como no incremento quantitativo de 

multiplicadores para a realização dos cursos nos diferentes pontos do estado, pois, desta 

forma, será possível ter maior economicidade (deslocamentos), bem como haverá maior 

envolvimento local, fator importante para a diminuição de resistências à mudança. 

 

3.1.6.  Implantar metodologia de monitoramento e avaliação de impacto 

 

i. Descrição 

 

Quadro 12 - Objetivo Estratégico 3.1.6 

Descrição geral 

O Brasil tem apresentado índices de baixa qualidade de aprendizagem na educação básica. Em virtude deste 

diagnóstico, o SESI/RS se propôs a constituir uma educação básica de Ensino Médio que seja referência para 

outros agentes educacionais. Para tanto, é necessário compor uma estrutura pedagógica que aponte caminhos 

curriculares e metodológicos que levem à efetiva aprendizagem dos conhecimentos estruturantes do 

pensamento humano nas diferentes áreas de conhecimento. Assim sendo, é fundamental acompanhar o 

impacto qualitativo das ações de formação inicial na educação básica.  

Responsável 

Nome: Sônia Elizabeth Bier 

CPF: 455.652.790-20 

Cargo: Gerente da Área de Educação do SESI/RS 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 

 

https://educapes.capes.gov.br/
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ii. Análise 

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

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente e aos avanços alcançados em 2019, com 

foco nas metas propostas para o período. 

 

O diagnóstico sobre os níveis de aprendizagem da população de alunos matriculados 

nas escolas de educação básica brasileiras tem apontado índices de aprendizagem abaixo do 

esperado. Os alunos que se matriculam nas escolas de ensino médio do SESI/RS são 

originários, na sua maioria, de escolas públicas com baixo desempenho acadêmico. Tal 

realidade exige que, ao ingressar nas escolas de Ensino Médio SESI/RS, o aluno seja 

“monitorado” por meio de avaliações específicas e globais, para que, desta forma, possa ser 

verificado o efeito no aumento do nível de aprendizagem do mesmo, de acordo com as 

expectativas nacionais.  

A implantação da metodologia de avaliação de impacto se assenta, principalmente, ao 

processo vinculado ao Departamento Nacional, que visa a contratação de um sistema de 

ensino que promove simulados da prova da SAEB (Sistema de Avaliação da Educação 

Básica). Em virtude de que os processos de licitação da empresa que fornecerá os simulados 

estarem em desenvolvimento, ainda não foi possível desenvolver esta avaliação via 

Departamento Nacional nas escolas do SESI/RS. 

 Por outro lado, o Departamento Regional tem outro processo contratado que se refere 

à plataforma de inteligência “Meritt”, a qual analisa os microdados do ENEM, permitindo a 

comparabilidade dos desempenhos dos alunos que realizaram o ENEM, com os de outras 

redes, apontando fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. 

 

ii.b Análise dos indicadores de resultado. 

 

 

Indicador: % de implantação do projeto 

“Mensuração de Impacto” implantado:  é composto 

pela relação entre atividades previstas e atividades 

realizadas do projeto “Mensuração de Impacto” da 

educação. A fonte de coleta do indicador é o sistema 

PPM. 

 

Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 

 

As etapas do projeto de elaboração da metodologia de monitoramento e avaliação de 

impacto foram concluídas em 2019, faltando apenas os trâmites de encerramento do projeto 

conforme metodologia do PMBOK. Atualmente, a metodologia de monitoramento e avaliação 

e impacto está implantada em 100% das escolas SESI/RS, sendo os dados analisados via 

plataforma Meritt. 

 

 

 

Gráfico 6 - % de implantação do projeto "Mensuração de Impacto" implantado 

100% 97% 

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

obtidos 

 

Para o alcance do objetivo estratégico em questão, foram envolvidos os 

macroprocessos de desenvolver e gerenciar estratégias, gerenciar processos, gerenciar 

projetos, desenvolver e gerenciar pessoas, gerenciar tecnologia da informação, gerenciar 

recursos financeiros, gerenciar relações externas, realizar apoio administrativo, prestar 

serviços e desenvolver atendimento ao cliente. Estes macroprocessos foram desempenhados 

com foco especial nas ações diretas junto às indústrias, conforme detalhamento das ações 

citadas no item 2.3.2. 
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ii.d Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício 

de 2019. 

 

Tabela 6 - Resultados Físicos e Financeiros 3.1.6 

Iniciativas Estratégicas 

Associadas 

Orçamentário Físico 

Previsto 
Realizado 

Previsto 
Realizado 

Unidade 

de 

medida Inicial Retificado Suplementado Transposto Inicial Retificado 

30301030101 ENSINO MÉDIO * R$ 39.983,30 R$ 39.983,30 R$ 39.983,30 R$ 40.432,10 R$ 40.432,10 100% 100% 97% Percentual 

 
Fonte: Gerência de Educação – GEDUC 

 

* Resultados proporcionais às atividades desempenhadas para alcance do objetivo estratégico em questão. 



 

Relatório de Gestão 2019   54                                            SESI/RS 

ii.e Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 

 

Os desafios residem na sistematização dos microdados do ENEM considerando a 

segmentação EJA e Ensino Médio Regular, para que os resultados correspondam 

corretamente aos alunos da modalidade de ensino, e no engajamento de todos os atores das 

escolas e polos e na efetiva utilização dos resultados como norteador de tomada de decisão 

para a gestão escolar.  

 

iii. Conclusão 

iii.a Avaliação do resultado 

 

O resultado é satisfatório tendo em vista que a metodologia de monitoramento e 

avaliação de impacto já foi implementada em todas as escolas do SESI/RS, resultando em 

importantes subsídios para o processo de aprendizagem. 

No Plano Estratégico 2020, tendo em vista o encerramento do projeto e completa 

implantação da metodologia de monitoramento de impacto, essas atividades passam a 

subsidiar o processo de planejamento, sendo a nota média do ENEM, utilizada como 

indicador estratégico. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

Implementação da metodologia de avaliação de impacto que simula o SAEB previsto 

pelo Departamento Nacional. 

 

3.1.7.  Ser referência em Gestão da Saúde no ambiente de trabalho 

 

i. Descrição 

 

Quadro 13 - Objetivo Estratégico 3.1.7 

Descrição geral 

Com este objetivo estratégico, o SESI pretende contribuir com as indústrias para que realizem a gestão da 

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

possibilitando ao trabalhador viver e trabalhar melhor, constituindo com o propósito e norteador 2018-2022 

da Saúde SESI RS.  

Esta temática tem a pertinência em uma demanda estratégica e emergente das empresas, considerando o 

cenário precário da assistência à saúde do país, os altos índices de adoecimento por doenças crônicas não 

transmissíveis, os afastamentos por questões relacionadas à saúde mental, além dos acidentes de trabalho e as 

exigências da legislação e fiscalização da segurança no trabalho, impactando nos gastos com saúde de modo 

geral e indiretamente na competitividade dessas empresas. 

Responsável 

Nome: Antonino Germano 

CPF: 777.961.460-68 

Cargo: Gerente da Área de Saúde e Segurança no Trabalho do SESI/RS 

Fonte: Gerência de Saúde e Segurança no Trabalho - GESST 
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ii. Análise 

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

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2019, 

com foco nas metas propostas para o período. 

 

O SESI/RS vem atuando para subsidiar os empresários industriais a ampliarem a 

gestão de seus custos e processos de saúde, auxiliando a reduzir o número de doenças e 

acidentes de trabalho, a cumprir a legislação vigente no que tange às condições de saúde e 

segurança dos trabalhadores, além de melhorar a qualidade de vida desses, com objetivo de 

redução dos índices de afastamentos e gastos com saúde de modo geral, a aumentar a 

longevidade produtiva e saudável da mão de obra industrial e a influenciar positivamente na 

competitividade dessas empresas. 

O objetivo de ser referência em gestão da saúde no ambiente de trabalho é possível de 

ser alcançado na medida em que os serviços atinjam um maior número de indústrias e 

beneficiem mais trabalhadores. Para isso, ao longo de 2019, foram empreendidos esforços 

para que este avanço seja possível, destacando os relacionados abaixo:  

 Lançamento da campanha de marketing “Viva Bem, Faça Melhor”, com 

desenvolvimento de materiais de divulgação e uma série de vídeos com a participação 

do Dr. Dráuzio Varela, abordando temáticas relacionadas a Saúde e Segurança no 

Trabalho.  A campanha culminou na realização de 7 eventos em diferentes cidades do 

Estado, com a participação de aproximadamente 34 mil pessoas; 

 Definição do conceito para os espaços de atendimento em saúde: conforme 

apresentado no item 3.1.9; 

 Inserção da Saúde e Segurança no Trabalho na agenda estratégica das indústrias: 

realização de 6 edições do evento “Meetings de saúde”, evento “Café com a indústria” 

em diversas unidades do SESI no interior do RS, Rodadas de Negócio em algumas 

empresas e participação em reuniões de Conselhos Regionais representativos de 

classe; 

 Ampliação dos Projetos de Inovação SESI em SSI – Conforme apresentado no item 

3.1.10; 

 Atendimento especializado por porte e segmento: publicação do edital de ergonomia, 

com oferta de mapeamento ergonômico sem custos para a indústria gaúcha e 

elaboração do edital para construção civil (que será publicado em 2020); 

desenvolvimento de metodologia de diagnóstico de conformidade legal para o 

segmento de frigoríficos. Realização de seis workshops de escuta para compreender as 

principais necessidades quanto à saúde mental, nos segmentos prioritários: metal 

mecânico, construção civil e alimentos e bebidas. 

 Desenvolvimento de metodologia de mensuração de impacto das ações de consultoria 

em Saúde e Segurança na Indústria – SSI: conforme apresentado no item 3.1.12; 

 Criação de projeto para atuação no segmento de saúde suplementar;  

 Participação no Grupo de Trabalho das Indústrias sobre Saúde Suplementar, articulado 

pelo Departamento Nacional, com várias interações com a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar;  
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 Revisão e remodelo da metodologia e oferta dos serviços:  Ginástica na Empresa, 

Atendimento Odontológico, Programa Desenvolvimento de Lideranças SESI, 

Avaliações Psicossociais e Gestão do Absenteísmo; 

 Desenvolvimento e lançamento de novos serviços: Gestão de Saúde Auditiva; 

treinamentos em NRs nos formatos semipresencial (NR 35) e EAD (NR 5 CIPA) e 

Psicoterapia Focal;  

 Ampliação da atuação por meio de Unidades Móveis para a realização de cursos de 

NR 35 e 33; 

 Oferta de serviços gratuitos para as indústrias através dos editais de Odontologia, 

Ergonomia e Promoção da Saúde, especialmente a aplicação da ferramenta ASSTI que 

oportuniza um diagnóstico que pode apoiar investimentos da empresa em saúde; 

 Reconhecimento em premiações regionais e nacionais, como o TOP Cidadania pelo 

CISFPS e do pôster do trabalho “laços sociais – como as amizades em grupos de artes 

podem melhorar a qualidade de vida dos indivíduos” no Congresso de Stress da 

ISMA-BR. 

 Consolidação das soluções do CISFPS que foram transformadas em serviços 

incorporados ao portfólio, como, por exemplo: GESTRESS, SAÚDE TOTAL, 

PSICOERGO, entre outros;  

 Lançamento do edital gaúcho de inovação para a indústria, com linhas de fomento 

focados em saúde – citado no item 3.1.10; 

 

Além disso, propostas comerciais de prestação de serviços integrados em saúde para 

clientes estratégicos como Randon, Tramontina, Bruning e General Motors, que estão em 

negociação, representam a mudança de atuação do SESI/RS, migrando da prestação de 

serviços pontuais para uma parceria mais estratégica com a indústria, tornando-se 

gradualmente referência em Gestão da Saúde no ambiente de trabalho, por meio da ampliação 

e conexão dos serviços. 

O caminho a percorrer em busca deste protagonismo na pauta da saúde é permeado 

por uma multiplicidade de ações que, juntas, vão ressignificando a imagem do SESI/RS 

perante à indústria e seus profissionais. 

 

ii.b Análise dos indicadores de resultado. 

 

 

Indicador: Número de empresas industriais 

atendidas em saúde: é composto pela contagem de 

CNPJs com registro de produção nos centros de 

responsabilidade – CR da Saúde e segurança na 

Indústria, e é consolidado através do software Business 

Intelligence – BI. 

 

Fonte: Gerência de Saúde e Segurança no Trabalho - GESST 

 

Para o ano de 2019, este indicador teve a meta acrescida em 8% quando comparada 

Gráfico 7 - Número de empresas industriais atendidas em Saúde 

6.500 6.035 

Meta Realizado
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com 2018, pelo fato da previsão de realização dos editais de Ergonomia e Odontologia e da 

meta de empresas para o SESI Viva +.  É importante registar que, comparado com o ano de 

2018, houve crescimento do nº empresas atendidas em 10,49% (573 indústrias). O edital da 

Odontologia superou as expectativas, acrescido ao lançamento do edital da Promoção da 

Saúde, que apoiou o incremento do número de novas indústrias atendidas. Outro ponto 

importante a ser considerado é que 79% dos serviços ofertados em 2019 tiveram crescimento 

de indústrias atendidas, comparado ao ano anterior. 

Por outro lado, o edital da Ergonomia não teve o desempenho esperado. Além disso, 

alguns destes serviços não atingiram a meta de produção no período, entre estes está a 

campanha da vacinação contra a gripe, que finalizou o ano com desempenho de 77,9% frente 

à meta estabelecida, acompanhando uma realidade similar ao ano anterior, quando a 

campanha vacinal perdeu adesão em nível nacional, percebida inclusive pela campanha 

pública do Governo federal.  

As instabilidades políticas e econômicas influenciaram na demanda das empresas, 

acarretando uma constante “ameaça” em relação aos investimentos na área da saúde, apesar 

do dado de que causas de saúde são o segundo maior custo trabalhista, segundo pesquisa da 

Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH)
13

 e de que estas não deixarão de 

consumir serviços de saúde. O grande desafio será incutir nas empresas a consciência de 

cuidar do bem-estar e prevenção de doenças dos trabalhadores, e não somente investir nas 

obrigações de exigências legais. 

Em relação ao resultado observado, cabe ressaltar que a apuração realizada pelo 

Departamento Nacional totaliza 5.037 indústrias atendidas em saúde. Essa diferença se deve 

ao fato que o SESI/RS considera as empresas que contratam cursos de NRs além de outros 

serviços que o DN não considera atendimento em saúde (em 2019, esses serviços totalizaram 

o atendimento de 347 indústrias).  

Outro fato que influencia nessa diferença é o critério usado pelo SESI/RS para 

considerar indústria atendida: enquanto o Departamento Nacional considera apenas as 

empresas com CNAE industrial, o SESI/RS contabiliza outras pessoas jurídicas que 

respondem administrativamente para indústrias ou empresas não industriais que contribuem 

por força de regramento (em 2019, empresas nessa classificação totalizaram 651 empresas). 

 

 

Indicador: Número de trabalhadores atendidos 

em saúde: é composto pela contagem de CPFs 

distintos dos trabalhadores para os atendimentos 

realizados nos indicadores de produção nos centros 

de responsabilidade - CR da Saúde e segurança na 

Indústria, e é consolidado através do software 

Business Intelligence – BI. 

Fonte: Gerência de Saúde e Segurança no Trabalho – GESST 

 

Em 2019 este indicador teve um incremento na meta de 8,69%, em função da 

                                                           
13

 https://www.abrhbrasil.org.br/cms/imprensa/pesquisa-da-abrh-brasil-aponta-que-custos-com-saude-cresceram-

acima-da-inflacao-para-81-das-empresas-do-brasil/ 

Gráfico 8 - Número de trabalhadores da indústria atendidos em Saúde 

262.000 
290.821 

Meta Realizado

https://www.abrhbrasil.org.br/cms/imprensa/pesquisa-da-abrh-brasil-aponta-que-custos-com-saude-cresceram-acima-da-inflacao-para-81-das-empresas-do-brasil/
https://www.abrhbrasil.org.br/cms/imprensa/pesquisa-da-abrh-brasil-aponta-que-custos-com-saude-cresceram-acima-da-inflacao-para-81-das-empresas-do-brasil/
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qualificação da coleta de CPFs atendidos, conforme detalhado no relatório de gestão de 2018, 

e do aumento de produção. 

Considerando a reformulação de todo modelo de prestação de serviços dos Espaços 

SESI Saúde e Bem-Estar, houve um crescimento de 134,51% do número de trabalhadores 

atendidos (crescimento de 2.362 pessoas atendidas), e o Serviço de Ginástica na Empresa 

aumentou em 26,81% (crescimento de 2.328 pessoas atendidas). Outra ação que ajudou na 

superação desta meta foi a publicação dos editais de Odontologia, Ergonomia e Promoção da 

Saúde.  

Em 2020, os indicadores nº de empresas industriais atendidas em saúde e nº de 

trabalhadores atendidos em saúde passam a ser acompanhados em nível estratégico mediante 

o cruzamento com dados externos de número de indústrias e trabalhadores, mensurando, desta 

forma, diretamente o objetivo estratégico que passa a ser “aumentar a cobertura de 

atendimentos de indústrias com serviços de saúde”. 

 O indicador de “Trabalhadores da indústria atendidos em saúde” tem o mesmo 

comportamento que o “Indústrias atendidas em saúde” no que tange à variação do resultado 

apresentado pelo Departamento Nacional. O fator de variação é o mesmo relatado no 

indicador apresentado anteriormente. O Número de Trabalhadores da Indústria Atendidos em 

Saúde conforme a contagem do Departamento Nacional é de 276.327. 

 

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

obtidos. 

 

Para o alcance do objetivo estratégico em questão, foram envolvidos os 

macroprocessos de desenvolver e gerenciar estratégias, gerenciar estratégia de mercado, 

gerenciar o risco corporativo e compliance, gerenciar processos, gerenciar projetos, 

desenvolver e gerenciar produtos e serviços, gerenciar insumos e recursos, desenvolver e 

gerenciar pessoas, gerenciar tecnologia da informação, gerenciar recursos financeiros, 

adquirir, construir e gerenciar ativos, gerenciar relações externas, realizar apoio 

administrativo, prestar serviços e desenvolver atendimento ao cliente. Estes macroprocessos 

foram desempenhados com foco especial nas ações diretas junto às indústrias, conforme 

detalhamento das ações citadas no item 2.3.2. 
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ii.d Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício 

de 2019. 

 

Tabela 7 - Resultados Físicos e Financeiros 3.1.7 

Iniciativas Estratégicas 

Associadas 

Orçamentário Físico 

Previsto 
Realizado 

Previsto 
Realizado 

Unidade de 

medida Inicial Retificado Suplementado Transposto Inicial Retificado 

30403012401 SAÚDE BUCAL 

-ATENDIMENTO 

R$ 

10.202.036,59 

R$ 

9.374.259,77 

R$ 

9.374.259,77 

R$ 

10.425.860,25 

R$    

10.425.860,25 
59.806 56.653 51.176 Pessoas Atendidas 

30403011901 IMUNIZAÇÃO 
R$ 

7.727.191,85 

R$ 

8.928.670,53 

R$ 

8.928.670,53 

R$   

7.662.337,99 

R$      

7.662.337,99 
- 200.000 153.938 Vacinas Aplicadas 

30403012101 ATIVIDADE 

FÍSICA ESPORTIVA - PARA 

EMPRESA * 

R$ 

7.731.005,60 

R$ 

6.765.316,16 

R$ 

6.765.316,16 

R$   

6.437.038,12 

R$   

6.437.038,12 
21.363 19.581 21.592 

Pessoas 

beneficiadas com 

contratos 

30401020801 EXAMES 

OCUPACIONAIS E 

COMPLEMENTARES - 

CLINICOS E IMAGENS 

R$ 

4.846.475,33 

R$ 

5.299.350,83 

R$ 

5.299.350,83 

R$   

6.271.480,92 

R$      

6.271.480,92 
76.834 82.033 47.074 Pessoas Atendidas 

30401020301 PPRA E 

HIGIENE OCUPACIONAL 

(NR 09 E NR 15) 

R$ 

3.785.972,85 

R$ 

4.906.770,16 

R$ 

4.906.770,16 

R$   

5.285.513,71 

R$      

5.285.513,71 
37.864 58.895 ** 111.180 

Pessoas 

beneficiadas com 

contratos 

30403012001 ATIVIDADE 

FÍSICA ESPORTIVA-

PÚBLICO EM GERAL 

R$ 

3.000.899,84 

R$ 

5.340.980,85 

R$ 

5.340.980,85 

R$   

4.490.290,20 

R$      

4.490.290,20 
4.115 4.260 5.370 Pessoas Atendidas 

30302010301 EDUCACAOO 

CONTINUADA EM SAUDE E 

SEGURANCA NO 

TRABALHO 

R$ 

4.298.427,72 

R$ 

4.479.560,54 

R$ 

4.479.560,54 

R$   

4.322.891,04 

R$      

4.322.891,04 
27.501 26.101 25.780 Matrículas 

30401020601 PCMSO (NR 07) 
R$ 

3.475.058,53 

R$ 

4.035.159,10 

R$ 

4.035.159,10 

R$   

3.823.789,51 

R$      

3.823.789,51 
20.350 23.754 32.979 

Pessoas 

beneficiadas com 

contratos 

Fonte: Gerência de Saúde e Segurança no Trabalho - GESST 

* Valores proporcionais às atividades desempenhadas para o Objetivo Estratégico em questão. 

** A meta prevista no Departamento Nacional contempla um dos serviços relacionados na Iniciativa Estratégica relacionada. O realizado pelo Departamento Regional agrupa 

dois serviços prestados. 
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ii.e Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 

 

A consolidação e implantação das ações propostas como iniciativas estratégicas para a 

indústria ainda constitui um grande desafio interno e externo. Contribui com o exposto a 

flutuação do mercado em razão das incertezas políticas e econômicas, especialmente as 

mudanças de normativas legais de SST e simplificação das demais normas, o que faz com que 

as análises das empresas para implantação de novos serviços sejam ainda conservadoras.  

Em 2020, haverá a implantação da campanha de educação em saúde nas empresas que 

aderiram ao edital da Promoção da Saúde, além da publicação da segunda edição do edital d 

Odontologia. Continua como grande desafio do SESI/RS a mensuração de impacto dos seus 

serviços, agregado ao desafio de atuar com inteligência na gestão de dados em saúde e com 

Atenção Primária em Saúde. 

 

iii. Conclusão 

iii.a Avaliação do resultado 

 

Entende-se que o SESI/RS se tornar referência em gestão da saúde é um movimento 

contínuo e colaborativo com a indústria que permeia a mudança de cultura em saúde, no qual 

os impactos na sustentabilidade e na produtividade poderão ser observados a médio e longo 

prazo, a partir da redução dos afastamentos por doenças e acidentes de trabalho, da melhora 

da qualidade de vida dos empregados, do controle dos gastos com saúde de modo geral e do 

aumento da longevidade produtiva da mão de obra industrial. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

Cabe ressaltar que, no próximo exercício, este objetivo estratégico será alterado para 

“Aumentar a cobertura de atendimentos de indústrias com serviços de saúde”, reforçando o 

propósito do SESI/RS em ampliar sua participação no mercado de saúde e segurança no 

trabalho, por meio da oferta de serviços aderentes à necessidade da indústria, apoiando a 

gestão da saúde e estratégia, para que essas tenham equipes cada vez mais seguras e 

saudáveis. 

É importante pontuar que o SESI/RS continuará com ações para ser inserido na pauta 

do planejamento estratégico das empresas em iniciativas de saúde, buscando ser lembrado e 

escolhido nesta temática, reforçando sua atuação integrada e sistêmica, com soluções 

inovadoras e direcionadas à demanda industrial. 

Ainda, está prevista a realização de um grande evento de saúde, levando soluções 

inovadoras e pertinentes aos executivos e técnicos das indústrias, com palestras, cases e 

discussões nas linhas de atuação: saúde mental, saúde e segurança no trabalho e promoção da 

saúde. Também haverão pautas paralelas que envolvem a gestão de custos da saúde 

suplementar e uma melhor assistência através da Atenção Primária em Saúde. O evento busca 

proporcionar acesso a conhecimentos relevantes que oportunizem melhor gestão de saúde nas 

indústrias, além de reforçar o protagonismo do SESI/RS nesta temática tão estratégica e 

importante para a sustentabilidade e produtividade das empresas. 
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3.1.8.  Ampliar a atuação em Consultoria  

 

i. Descrição 

 

Quadro 14 - Objetivo Estratégico 3.1.8 

Descrição geral 

A combinação de crescentes custos de saúde acima dos níveis da inflação e gastos com doenças ocupacionais 

e acidentes de trabalho, incluindo altos índices de absenteísmo por motivos de saúde na indústria brasileira, 

tem demonstrado a necessidade de resultados concretos para justificar os investimentos em saúde das 

indústrias. Assim, o SESI/RS vem redirecionando sua atuação para migrar progressivamente para um pensar e 

atuar cada vez mais focado em consultoria e gestão em saúde. Analisar problemas por meio de diagnósticos e 

formular soluções que ampliem a visão sistêmica de saúde da empresa são as etapas iniciais deste novo 

modelo, cujo objetivo é agregar valor com ações que apoiem a tomada de decisão, por meio da observação do 

desempenho de diversos pilares corporativos, como a produtividade, competitividade e crescimento, 

possibilitando a conexão entre os serviços do SESI/RS, bem como um investimento e atuação mais assertivos. 

Responsável 

Nome: Lisiane Borda Mendonça 

CPF: 662.696.280-91 

Cargo: Gerente da Área de Promoção da Saúde do SESI/RS 

Fonte: Gerência de Promoção da Saúde – GEPRO 

 

ii. Análise 

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

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2019, 

com foco nas metas propostas para o período. 

 

Nos anos de 2016, 2017 e 2018, foram direcionados investimentos para a capacitação 

de profissionais consultivos, com olhar sistêmico e integrado em saúde, embasado no estudo 

de modelos internacionais de referência, para oportunizar a cocriação de soluções 

customizadas e direcionadas às necessidades de cada instituição e seus trabalhadores. 

O Serviço Saúde Total, pilotado em duas empresas pelo Centro de Inovação SESI em 

Fatores Psicossociais, que posteriormente passou a ser denominado Gestão Avançada em 

Saúde, foi inserido no portfólio do SESI/RS em 2019, sendo o principal instrumento da 

equipe de técnicos da atuação consultiva dentro das indústrias. 

Paralelamente, em 2019, foi desenvolvido um projeto para definição do modelo de 

consultoria em saúde do SESI/RS, considerando a mensuração de resultados, que está em fase 

de finalização. A partir desta iniciativa, serão reclassificados os serviços de consultoria e 

analisado o perfil dos profissionais que os executam, garantindo uma maior aderência às 

necessidades das indústrias.  

Considerando todas as ações realizadas, entende-se que o desafio de 2019 foi atingido, 

mas refletindo sobre o plano 2018 – 2022, que tem como premissa, evoluir no 

desenvolvimento de consultorias que contribuam para que o SESI/RS se torne protagonista na 

pauta de saúde e aumente sua cobertura de atendimento nas indústrias, seguirá o desafio para 

2020, agregando valor ao atendimento do SESI/RS. 
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ii.b Análise dos indicadores de resultado. 

 

 

Indicador % de crescimento de consultorias em 

saúde: indicador mensura o crescimento de 

consultorias em saúde em relação ao período 

anterior. Fórmula do cálculo: (nº de consultorias 

realizadas em 2019/nº de consultorias realizadas 

em 2018) *100) -100. Define-se por consultoria os 

serviços que contemplem em sua metodologia o 

diagnóstico (por meio de checklist, escuta ativa, 

protocolo ou questionário) e a formulação de 

soluções (como programa, relatório ou plano de 

ação). 

Fonte: Gerência de Promoção da Saúde – GEPRO 

 

Em 2019, foram realizadas 1.817 consultorias, o que significa 106,63% do previsto 

para o ano. O resultado positivo é resultado da estratégia de foco no atendimento de serviços 

de consultoria, em especial, junto aos técnicos e profissionais da fazem atuação consultiva, 

responsáveis pelo levantamento de necessidades dentro das empresas.  

Desta forma, para 2020 este indicador será desmembrado, mantendo o “% de 

crescimento de consultorias em saúde”, readequando seu critério de mensuração, e criado um 

novo indicador de “% de participação de serviços continuados”. 

 

 

 

Indicador % do projeto “Modelo de Consultoria 

em Saúde” implantado: é composto pela relação 

entre atividades previstas e atividades realizadas 

do projeto “Modelo de Consultoria em Saúde”. A 

fonte de coleta do indicador é o sistema PPM. 

 

 

 

 

Fonte: Gerência de Promoção da Saúde – GEPRO 

 

O projeto “modelo de consultoria em Saúde” definiu um novo modelo de consultoria e 

classificou os atuais serviços de acordo com a aderência ao novo modelo. Em 2020, será 

realizada a etapa de escuta com indústrias para validação do conceito e expectativas de 

mercado. A partir de então, será definida a nova cesta de serviços de consultoria. Além disso, 

foi alinhando ao projeto de “mensuração de impacto” por acreditar que ambos apoiarão no 

atingimento do desafio de ampliar a atuação em consultorias e aumentar a cobertura de 

atendimento de indústrias com serviços da saúde. 

Gráfico 9 - % de Crescimento de Consultoria em Saúde 

Gráfico 10 - % do projeto "Modelo de Consultoria em Saúde" implantado 

10% 

17,30% 

Meta Realizado

100% 

83% 

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

obtidos. 

 

Para o alcance do objetivo estratégico em questão, foram envolvidos os 

macroprocessos de desenvolver e gerenciar estratégias, gerenciar estratégia de mercado, 

gerenciar o risco corporativo e compliance, gerenciar processos, gerenciar projetos, 

desenvolver e gerenciar produtos e serviços, gerenciar insumos e recursos, desenvolver e 

gerenciar pessoas, gerenciar tecnologia da informação, gerenciar recursos financeiros, 

adquirir, construir e gerenciar ativos, gerenciar relações externas, realizar apoio 

administrativo, prestar serviços e desenvolver atendimento ao cliente. Estes macroprocessos 

foram desempenhados com foco especial nas ações diretas junto às indústrias, conforme 

detalhamento das ações citadas no item 2.3.2. 
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ii.d Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício 

de 2019. 

 

Tabela 8 - Resultados Físicos e Financeiros 3.1.8 

Iniciativas Estratégicas Associadas 

Orçamentário Físico 

Previsto 
Realizado 

Previsto 
Realizado 

Unidade 

de 

medida Inicial Retificado Suplementado Transposto Inicial Retificado 

30401020301 PPRA E HIGIENE 

OCUPACIONAL (NR 09 E NR 15) 

R$ 

3.785.972,85 

R$ 

4.906.770,16 

R$ 

4.906.770,16 

R$ 

5.285.513,71 

R$      

5.285.513,71 

5% 10% 17,30% % 30401020601 PCMSO (NR 07) 
R$ 

3.475.058,53 

R$ 

4.035.159,10 

R$ 

4.035.159,10 

R$ 

3.823.789,51 

R$      

3.823.789,51 

30403011701 SERVIÇOS PARA 

FATORES PSICOSSOCIAIS 

R$ 

2.006.723,09 

R$ 

1.461.415,80 

R$ 

1.461.415,80 

R$ 

1.981.117,97 

R$      

1.981.117,97 

Fonte: Gerência de Promoção da Saúde – GEPRO 
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ii.e Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 

 

Considerando que o desafio de ampliar a atuação em consultorias se mantém para 

2020, a adequação do portfólio de serviços será progressiva para oferecer mais opções 

focadas na atuação consultiva, que analise e compreenda a origem dos problemas enfrentados 

pelas indústrias nas temáticas de saúde, utilizando ferramentas e metodologias sólidas para 

diagnósticos e formulação de soluções. Isto permitirá apoiar as empresas a realizar uma 

melhor gestão dos seus processos e custos de saúde. 

Permeia o objetivo, a consolidação deste modelo, a ampliação da participação das 

consultorias frente aos demais serviços realizados nas indústrias, além da reestruturação 

operacional para maior sustentabilidade e escalabilidade destes serviços.  

 

iii. Conclusão 

iii.a Avaliação do resultado 

 

Apesar do indicador de “crescimento de consultorias em saúde” ter sido atingido, o 

processo de aprendizado que o projeto “modelo de Consultoria em Saúde” proporcionou às 

equipes técnicas do SESI/RS, através da pesquisa sobre conceitos, da busca por benchmarks, 

até chegar a necessidade de conectar com o projeto de mensuração de impacto, levou à 

constituição de um novo conceito que refinou a cesta de serviços considerados consultorias no 

portfólio do SESI/RS, representando uma grande mudança para 2020. 

O caminho para ampliar a atuação em consultoria de saúde nas indústrias é um 

processo gradual, de mudança cultural dos gestores corporativos das indústrias e também da 

forma de atuação e oferta de serviços do SESI/RS.  

 

iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

 

Para melhorar o desempenho deste desafio em 2020, especialmente considerando o 

novo indicador que o compõe, será necessário revisar a forma de atuação de diversos serviços 

oferecidos no portfólio de saúde do SESI/RS, consolidando o conceito formulado, mas, muito 

além disso, construir uma imagem presente nas indústrias quanto à atuação do SESI/RS, que 

tem por objetivo ser parceiro não só na realização de ações pontuais, mas também na solução 

de problemas complexos que envolvam a temática da saúde corporativa.   

Entende-se que a atuação em consultoria em saúde tem, entre os principais focos, 

apoiar na gestão da saúde no trabalho, possibilitando a visão sistêmica do ambiente laboral e 

dos indivíduos. A atuação de forma consultiva busca agregar valor ao atendimento do 

SESI/RS em saúde, apoiando as indústrias na gestão dos seus processos de saúde. 
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3.1.9.  Especializar espaços em Saúde abrangendo os principais polos industriais do Rio 

Grande do Sul 

 

i. Descrição 

 

Quadro 15 - Objetivo Estratégico 3.1.9 

Descrição geral 

Considerando a exigência do mercado para uma resposta rápida e eficiente das demandas de saúde, este 

desafio visa desenvolver um conceito para os espaços de atendimento em saúde, alinhado às estratégias 

previstas pelo SESI/RS de articulação de ações integradas com a indústria e reorganização de processos e 

serviços internos, visando a ampliação da atuação em saúde nas empresas, que pretende: 

 Desenvolver um modelo replicável de espaço que estimule a adoção de comportamentos saudáveis, 

buscando a redução doenças e acidentes de trabalho, prevenção de adoecimentos e redução do 

sedentarismo e sobrepeso e centralizar em um mesmo local os serviços de saúde ocupacional. 

 Conceber um modelo de negócios inovador em Saúde através de um olhar sistêmico que englobe os 

saberes e serviços de Saúde e Segurança no trabalho, a promoção da saúde, a gestão da saúde 

corporativa, a inovação na indústria e a atuação com fatores psicossociais. 

 Identificar um conceito adaptável para diferentes estruturas, podendo ser replicado para outros 

espaços de saúde do SESI, independente do porte. 

Responsável 

Nome: Lisiane Borda Mendonça 

CPF: 662.696.280-91 

Cargo: Gerente da Área de Promoção da Saúde do SESI/RS 

Fonte: Gerência de Promoção da Saúde – GEPRO 

 

ii. Análise 

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

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2019, 

com foco nas metas propostas para o período. 

 

Este objetivo estratégico foi criado por uma exigência do mercado por respostas 

rápidas e eficientes de demandas de saúde, realidade esta que exigiu consecução de um 

modelo que vise criar um conceito para os locais de atendimento que concentre, em um 

mesmo local, a prestação de serviços ocupacional, assistencial e de promoção da saúde. 

Para realizar todas as expectativas relacionadas a este desafio, foi constituído um 

projeto envolvendo profissionais das áreas técnicas, marketing, engenharia e uma consultoria 

especializada que realizou três módulos de imersão, gerando 2 protótipos. Estes protótipos 

foram testados com empresas industriais e pessoas físicas e, a partir da análise dos resultados, 

entrevistas com a patrocinadora do projeto, pesquisa de mercado e benchmarkings, foi 

desenvolvido um conceito que traz a marca Espaço Saúde abarcando os serviços de saúde do 

SESI, de forma a preservar a unidade conceitual do Espaço.  

Foi definido o conceito de “waze da Saúde”, com o slogan “você chegou ao seu 

destino”, transmitindo agilidade e transparência no atendimento para pessoa física, com 

modelo replicável em qualquer espaço físico do SESI/RS.  

Como entrega final, foi desenvolvido um manual, desdobrando as diversas formas de 

aplicação do conceito, servindo de guia para os próximos projetos e obras, juntamente com os 

vetores com as versões da marca, texturas, fontes, mapa virtual, iconografia e símbolos. 
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ii.b Análise dos indicadores de resultado. 

 

  

Indicador % do projeto “Espaços Saúde 

Corporativa” implantado:  é composto pela relação 

entre atividades previstas e atividades realizadas do 

projeto “Espaços de Saúde Corporativa”. A fonte de 

coleta do indicador é o sistema PPM. 

 

 

Fonte: Gerência de Promoção da Saúde – GEPRO 

 

O projeto foi concluído, passando pelas etapas de entrevista com a patrocinadora do 

projeto, workshop para definição de objetivos e roteiro para protótipo, pesquisa e testagem de 

protótipos, workshop para revisão e validação dos serviços contemplados no Espaço Saúde e 

entrega final do projeto, com a apresentação dos conceitos e nova marca Espaço Saúde. 

 

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

obtidos. 

 

Para o alcance do objetivo estratégico em questão, foram envolvidos os 

macroprocessos de desenvolver e gerenciar estratégias, gerenciar estratégia de mercado, 

gerenciar o risco corporativo e compliance, gerenciar processos, gerenciar projetos, 

desenvolver e gerenciar produtos e serviços, gerenciar insumos e recursos, desenvolver e 

gerenciar pessoas, gerenciar tecnologia da informação, gerenciar recursos financeiros, 

adquirir, construir e gerenciar ativos, gerenciar relações externas, realizar apoio 

administrativo, prestar serviços e desenvolver atendimento ao cliente. Estes macroprocessos 

foram desempenhados com foco especial nas ações diretas junto às indústrias, conforme 

detalhamento das ações citadas no item 2.3.2. 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 - % do projeto "Espaços Saúde Corporativa" implantado 

100% 100% 

Meta Realizado
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ii.d Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício 

de 2019. 

 

Tabela 9 - Resultados Físicos e Financeiros 3.1.9 

Iniciativas Estratégicas Associadas 

Orçamentário Físico 

Previsto 
Realizado 

Previsto 
Realizado 

Unidade 

de 

medida Inicial Retificado Suplementado Transposto Inicial Retificado 

30407110101 ETD DA GESTÃO DE SST E 

PROMOÇÃO DE SAÚDE *  
R$0,00 R$62.166,00 R$62.166,00 R$67.501,66 R$67.501,66 100% 100% 100% % 

Fonte: Gerência de Promoção da Saúde – GEPRO 

 

* Valores proporcionais às ações desempenhadas para o objetivo estratégico em questão. 
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ii.e Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 

 

O desafio para 2020 está em aplicar a proposta na Unidade de Canoas e garantir que o 

conceito desenvolvido seja aplicado aos projetos futuros dos demais espaços de atendimento 

em saúde do SESI/RS, com user experience para os trabalhadores, que de fato apoie o 

SESI/RS em ser referência em saúde. 

 

iii. Conclusão 

iii.a Avaliação do resultado 

 

Considerando o escopo deste objetivo estratégico, acredita-se que foi atingido com 

sucesso, desenvolvendo um conceito com modelo replicável a qualquer espaço, estimulando a 

adoção de comportamentos saudáveis, buscando a redução de acidentes de trabalho, 

sedentarismo e sobrepeso, prevenção de adoecimentos, centralizando, em um mesmo local, os 

serviços de saúde ocupacional. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

Em 2020, este desafio deixa de existir no âmbito estratégico, entretanto, o desafio 

operacional do SESI/RS será a implantação do conceito desenvolvido nas reformas realizadas 

e novas construções, consolidando a especialização dos espaços em saúde, abrangendo os 

principais polos industriais do Rio Grande do Sul. 

 

3.1.10.  Fortalecer a capacidade de geração de novas soluções para a indústria por meio do 

centro de fatores psicossociais e área de inovação 

 

i. Descrição 

 

Quadro 16 - Objetivo Estratégico 3.1.10 

Descrição geral 

Diante do cenário nacional e mundial, bem como das tendências em relação ao aumento no número de 

afastamento de trabalhadores por doenças incapacitantes e transtornos mentais e comportamentais, o 

desenvolvimento de soluções que atendam as demandas da indústria torna-se essencial. A partir disso, a 

Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (GEPDI) e o CISFPS atuam na concepção de soluções 

inovadoras em Saúde e Segurança na Indústria. Os serviços desenvolvidos seguem um fluxo de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I) no qual a pesquisa aplicada e a pilotagem com a indústria são a base do 

desenvolvimento de qualquer solução. 

Responsável 

Nome: Letícia Lessa da Silva Silveira 

CPF: 791.680.780-72 

Cargo: Gerente da Área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

Fonte: Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - GEPDI 

 

ii. Análise 

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

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2019, 

com foco nas metas propostas para o período. 
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Ao longo de 2019, a Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (GEPDI) e o 

Centro de Inovação em Fatores Psicossociais (CISFPS) atuaram intensamente para o 

desenvolvimento de novas soluções no âmbito da saúde e dos Fatores Psicossociais. Nesse 

sentido, identificando a necessidade de organizar e potencializar esse desenvolvimento de 

soluções, a GEPDI publicou o procedimento Ciclo de Inovação de Serviços (SESI-GEPDI-

PR-6 - Procedimento do Ciclo de Inovação de Serviços), entendido como o processo de 

fomentar, identificar e transformar oportunidades, problemas ou tendências em ideias 

estruturadas, que possam ser desenvolvidas em um determinado período de tempo, com 

aporte de recursos financeiros e econômicos. Esse procedimento organiza a ação sistêmica do 

SESI/RS em desenvolver e pilotar novos serviços ainda não existentes no portfólio de 

serviços, bem como as ações de fomentar melhorias incrementais, novos modelos de negócio 

ou alterações de escopo dos serviços existentes, mantendo a organização competitiva e 

protagonista em seu mercado de atuação. 

Atualmente, o CISFPS tem 4 projetos que envolvem o uso de tecnologia que está sendo 

desenvolvido com recursos financeiros próprios. São eles: “Ferramenta de Inteligência em 

Fatores Psicossociais”, “Plataforma de Atendimento Individual e para Lideranças”, 

“Campanhas em FPS”, “Plataforma EAD”, todos com previsão de conclusão em 2020. Além 

desses, buscando estar sempre em consonância com tendências nacionais e internacionais, o 

CISFPS iniciou mais um projeto intitulado “Consultoria Organizacional FPS3D”, que se 

encontra na fase de pilotagem com a empresa e tem previsão de conclusão em 2020. 

Como estratégia de busca de financiamento para o desenvolvimento de outros projetos 

que fortalecessem a capacidade de inovação do SESI/RS, foram submetidas 7 ideias, junto 

com as indústrias gaúchas, para o Edital de Inovação de 2019, operacionalizado pelo 

Departamento Nacional. Dessas, 6 foram aprovadas e estão em fase de projeto junto ao 

Departamento Nacional. São elas: “Programa de Felicidade no Trabalho”, “Eu no Controle - 

Gameficação para logística e vendas”, “Saúde no Bolso!”, “Gestão Psicoeducacional 

Financeira”, “Memória de trabalho e atenção” e “SAMET - Sistema de automatização e 

monitoramento dos equipamentos de transporte”. 

Neste ano foi lançado o Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria do Rio Grande do 

Sul, uma parceria entre SESI/RS, SENAI/RS, IEL/RS e SEBRAE/RS. Com o apoio da 

FIERGS e da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do RS, foram 

submetidas 7 ideias na linha temática referente à Inovação em Saúde e Segurança do 

Trabalhador e uma ideia foi aprovada, “Método + Saúde de gameficação da atividade física”. 

Além desses, há ainda 2 projetos no escopo vinculado ao negócio Saúde que estão em 

desenvolvimento e possuem previsão de serem concluídos em 2020. São eles: “Gestão de 

Saúde Auditiva” e “Gestão do Absenteísmo”. Além desses, há outros 4 projetos que se 

encontram em execução, porém ainda não estão sendo pilotados, não sendo, portanto, 

contabilizados no indicador. São eles: “Saúde Suplementar – Atenção Primária em Saúde”, 

“Recursos Digitais para NRs Ferramenta interativa”, “Monte Seu Prato”, “E-books Nutrição”. 

Com o objetivo de obter subsídios para o desenvolvimento de novas ideias, o CISFPS 

realizou um projeto intitulado “Workshops de Escuta com a Indústria”, que foi concluído em 

2019. Na linha de desenvolvimento de novas soluções para segmentos específicos da indústria 

brasileira, foi desenvolvido um projeto, cujo título é “Módulo de Fatores Psicossociais para a 

Indústria da Construção Civil”, que foi totalmente finalizado em 2019. 
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ii.b Análise dos indicadores de resultado. 

 

Gráfico 12 – Número de projetos de PD&I com a indústria 

Indicador Número de projetos de PD&I com a 

indústria: é composto pelo somatório de projetos 

classificados como Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação que são desenvolvidos com a indústria. A 

consolidação é feita pelo Centro de Inovação em 

Fatores Psicossociais do SESI/RS. 

 

Fonte: Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – GEPDI 

 

O objetivo de fortalecer a capacidade de geração de novas soluções para a indústria 

por meio do centro de fatores psicossociais e área de inovação é mensurado pelo número de 

projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em execução na indústria. A meta prevista 

era de 13 projetos. Contudo, ao longo de 2019, foi desenvolvido um número maior do que o 

previsto, totalizando 16 projetos. 

 

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

obtidos. 

 

Para o alcance do objetivo estratégico em questão, foram envolvidos os 

macroprocessos de desenvolver e gerenciar estratégias, gerenciar estratégia de mercado, 

gerenciar o risco corporativo e compliance, gerenciar processos, gerenciar projetos, 

desenvolver e gerenciar produtos e serviços, gerenciar insumos e recursos, desenvolver e 

gerenciar pessoas, gerenciar tecnologia da informação, gerenciar recursos financeiros, 

adquirir, construir e gerenciar ativos, gerenciar relações externas, realizar apoio 

administrativo, prestar serviços e desenvolver atendimento ao cliente. Estes macroprocessos 

foram desempenhados com foco especial nas ações diretas junto às indústrias, conforme 

detalhamento das ações citadas no item 2.3.2. 

13 
16 

Previsto Realizado
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ii.d Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício 

de 2019. 

 

Tabela 10 - Resultados Físicos e Financeiros  3.1.10 

Iniciativas Estratégicas 

Associadas 

Orçamentário Físico 

Previsto Previsto 

Realizado 
Unidade de 

medida Inicial Retificado Suplementado Transposto Realizado Inicial Retificado 

30408010401 INOVACAO 

EM FATORES 

PSICOSSOCIAIS *  

R$ 

712.301,42 

R$ 

568.471,17 

R$ 

568.471,17 

R$ 

451.321,03 

R$ 

451.321,03 
13 13 16 Projetos 

Fonte: Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - GEPDI 

 

* Resultados proporcionais às atividades desempenhadas para alcance do objetivo estratégico em questão. 



 

Relatório de Gestão 2019   73                                            SESI/RS 

ii.e Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 

 

A geração de novas soluções que contemplem as necessidades da indústria é uma 

constante. Nesse aspecto, um dos maiores desafios é a prospectar novas linhas de 

financiamento para o desenvolvimento dos projetos; promover a agilidade na contratação dos 

fornecedores para que esse processo não impacte no cronograma de execução; manter a 

utilização dos recursos oriundos do Departamento Nacional; gerenciar a disponibilidade de 

horas dos profissionais para atuarem em projetos de inovação e contribuir para o 

envolvimento das empresas em projetos de inovação em Saúde. 

 

iii. Conclusão 

iii.a Avaliação do resultado 

 

Considerou-se um bom desempenho na medida em que o número de projetos 

desenvolvidos excedeu a meta inicialmente prevista. O número elevado em relação ao 

previsto também é consequência da aprovação da maior parte das ideias submetidas, em 

especial para o Edital Nacional. 

No ciclo de planejamento de 2019 para 2020, a necessidade de inovação em serviços de 

saúde foi corroborada como objetivo estratégico do SESI/RS, pois, a partir dela, é possível 

apoiar o cumprimento da diretriz de contribuir com a indústria para a realização da gestão da 

saúde no trabalho. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

Em 2020, o SESI/RS irá fortalecer sua capacidade de geração de novas soluções para a 

indústria com a qualificação do Ciclo de Inovação em Serviços, adicionando nova proposta de 

governança para incentivar e gerenciar a transformação digital do portfólio de serviços em 

sinergia com a Gerência de Informática (GINFO). Além disso, o SESI/RS irá desenvolver 

ações de escuta de demandas, disseminação de conhecimento e de cocriação de soluções ao 

longo de 2020, buscando fortalecer a cultura de inovação em saúde nas empresas e, 

consequentemente, trazer mais possibilidades para a inovação. 
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3.1.11.  Fazer Gestão e Inteligência de informações em Saúde 

 

i. Descrição 

 

Quadro 17 - Objetivo Estratégico 3.1.11 

Descrição geral 

O advento da indústria 4.0 e seus impactos na gestão dos sistemas de trabalho e consequentemente na 

psicodinâmica do trabalho, faz com que novos sistemas e metodologias de atuação sejam implantados, exigindo 

para a execução dos serviços tecnologias para análise de “big data” utilizando-se da gestão da inteligência da 

informação em saúde. 

Buscando atuar com gestão e inteligência da informação em SST e Promoção da Saúde, de forma a atender às 

necessidades da indústria e às mudanças de mercado, o Departamento Nacional do SESI lançou SESI Viva +. O 

SESI Viva + é uma plataforma digital multicanal, inteligente e completa para gestão de programas e serviços 

voltados para promoção, saúde e segurança na indústria que apresenta as seguintes funcionalidades: indicadores 

de gestão para Saúde e Segurança do Trabalho – SST; alertas sobre processos e conformidades com os 

programas sociais; auxílio na redução do FAP (Fator Acidentário de Prevenção): por meio de um maior 

controle nos índices de afastamento do colaborador (possibilitando ações para redução destes afastamentos); 

gestão de certificação de trabalhadores e da sua cadeia de fornecedores e o portal SESI Viva+ (disponibiliza 

dados de saúde dos trabalhadores, indicadores de gestão de saúde e segurança e acesso a redes sociais 

corporativas). 

Responsável 

Nome: Antonino Germano 

CPF: 777.961.460-68 

Cargo: Gerente da Área de Saúde e Segurança no Trabalho do SESI/RS 

Fonte: Gerência de Saúde e Segurança no Trabalho - GESST 

 

ii. Análise 

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

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2019, 

com foco nas metas propostas para o período. 

 

 O objetivo de fazer gestão e inteligência de informações em saúde  foi incorporado ao 

planejamento do SESI/RS no ciclo realizado em 2018, quando da apresentação por parte do 

Departamento Nacional da plataforma SESI Viva +, que, em seu projeto, previa a 

operacionalização de serviços de natureza legal e de promoção da saúde e, a partir da inclusão 

dos dados das empresas e trabalhadores, fosse feita a geração de indicadores de saúde e 

informações para balizar a atuação em saúde de forma preditiva. Em seu lançamento, outro 

importante aspecto era a concentração de informações e geração de dados para envio ao 

sistema e-Social do Governo Federal. 

 Neste contexto, o SESI/RS aderiu a esta solução proposta e iniciou um projeto para 

fazer a implantação do sistema, acompanhando a evolução do desenvolvimento da plataforma 

por parte do DN, adequação dos serviços prestados para inclusão dos dados e, após a solução 

entregue, fazer a migração dos dados para a nova plataforma.  

 Ao longo de 2019, foram encontradas dificuldades nas entregas da plataforma por 

parte do DN, acarretando atrasos no projeto e revisão da estratégia comercial do SESI Viva +. 

O SESI Viva+ inicialmente previa em seu escopo o sistema S+, para hospedar todas 

informações dos serviços de saúde, e o Portal SESI Viva+, para acesso das empresas para 
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coletar indicadores de saúde. Este segundo, foi entregue parcialmente pelo DN, razão pela 

qual, estão sendo consideradas vidas ativas aqueles trabalhadores que estão no sistema S+. 

Adicionalmente, em julho de 2019, o Governo Federal anunciou a mudança do e-

Social, forçando o Departamento Nacional a mudar as Diretrizes da Estratégia do SESI Viva 

+, as quais alteram o modelo de negócio do SESI na oferta dos serviços de SST disponíveis 

para operação no Sistema S+. Neste contexto, a estratégia de venda dos serviços de SST do 

SESI/RS está em revisão. 

 

ii.b Análise dos indicadores de resultado. 

 

 

Indicador Número de empresas industriais no SESI 

Viva +: consolida o total de empresas (CNPJ) ativas no 

Sistema S+. Este dado é extraído do relatório fornecido 

pelo Departamento Nacional das vidas ativas no 

sistema S+. 

 

 

 

Fonte: Gerência de Saúde e Segurança no Trabalho – GESST 

 

 

 

Indicador Número de trabalhadores industriais 

ativos no SESI VIVA +: consolida o total de 

trabalhadores (CPFs) ativos no SESI Viva +. Este 

dado é extraído do relatório fornecido pelo 

Departamento Nacional das vidas ativas no sistema 

S+. Cabe salientar que a meta pactuada com o 

Departamento Nacional é 17.288, entretanto, para 

fins da estratégia regional, foi estabelecido o 

número de 33.000 trabalhadores industriais ativos. 

Fonte: Gerência de Saúde e Segurança no Trabalho - GESST 

 

O número de empresas e trabalhadores industriais ativos no SESI VIVA+, em de 

2019, não atingiu o resultado previsto tendo em vista às significativas mudanças que 

ocorreram no cenário nacional. O maior impacto está relacionado as mudanças relativas ao 

eSocial, como a alteração tanto do calendário de apresentação das informações ao governo, 

quanto das regras de envio das informações. As indefinições sobre o tema provocaram uma 

redução na procura pelos serviços do SESI VIVA+. Outra situação que provocou redução nas 

vendas da solução SESI VIVA+ está associada a revisão e simplificação das Normas 

Regulamentadoras. Esse evento gerou uma expectativa de descontinuidade de alguns 

programas de SST e de redução de algumas informações obrigatórias 

Com o novo calendário publicado pelo governo para envio das informações ao 

eSocial, bem como as definições de envio dos eventos de SST, estima-se que para 2020 os 

Gráfico 13 - Número de empresas industriais no SESI Viva + 

Gráfico 14 - Número de trabalhadores industriais no SESI Viva + 

33.000 

27.270 

Previsto Realizado

550 

468 

Previsto Realizado



 

Relatório de Gestão 2019   76                                            SESI/RS 

resultados serão melhores. As funcionalidades do sistema serão adaptadas as novas exigências 

das NRs, permitindo que a indústria procure os serviços do SESI VIVA+ para se adequar a 

legislação e enviar suas informações ao governo.  

 

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

obtidos. 

 

Para o alcance do objetivo estratégico em questão, foram envolvidos os 

macroprocessos de desenvolver e gerenciar estratégias, gerenciar estratégia de mercado, 

gerenciar o risco corporativo e compliance, gerenciar processos, gerenciar projetos, 

desenvolver e gerenciar produtos e serviços, gerenciar insumos e recursos, desenvolver e 

gerenciar pessoas, gerenciar tecnologia da informação, gerenciar recursos financeiros, 

gerenciar relações externas, realizar apoio administrativo, prestar serviços e desenvolver 

atendimento ao cliente. Estes macroprocessos foram desempenhados com foco especial nas 

ações diretas junto às indústrias, conforme detalhamento das ações citadas no item 2.3.2. 
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ii.d Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício 

de 2019. 

 

Tabela 11 - Resultados Físicos e Financeiros 3.1.11 

Iniciativas Estratégicas 

Associadas 

Orçamentário Físico 

Previsto 
Realizado 

Previsto 
Realizado 

Unidade de 

medida Inicial Retificado Suplementado Transposto Inicial Retificado 

30407011001 SESI VIVA + R$1.404.245,75 R$559.673,62 R$559.673,62 R$514.176,21 R$514.176,21 - 33.000 27.270 CPFs 

Fonte: Gerência de Saúde e Segurança no Trabalho - GESST 
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ii.e Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 

 

Para 2020, com o novo calendário publicado pelo governo para envio das informações 

ao e-Social, bem como as definições de envio dos eventos de SST, estima-se que os 

resultados serão melhores. As funcionalidades do sistema serão adaptadas às novas exigências 

das NRs, permitindo que a indústria intensifique sua procura aos serviços do SESI Viva+, 

objetivando se adequar à legislação e enviar suas informações ao governo. 

A nova forma de atuação proposta nas Diretrizes da Estratégia do DN impactará no 

modelo de negócio do SESI Viva +, tendo em vista que esta não permite renovação 

automática de contratos. Além disso, a integração entre o sistema S+ e o Portal de 

fornecimento de dados e indicadores aos contratantes não está concluída. Neste contexto, 

constitui um desafio a manutenção dos atuais clientes e contratos diante do atraso nas entregas 

da Plataforma. 

 

iii. Conclusão 

iii.a Avaliação do resultado 

 

Apesar das mudanças nas Diretrizes da Estratégia do SESI Viva +, da atual situação 

relacionada ao e-Social e as revisões das NRs, observou-se um crescimento na quantidade de 

empresas e trabalhadores atendidos no período. Entende-se que, após as definições do 

Governo Federal e principalmente com a entrega das funcionalidades do Portal e do sistema 

S+, será possível retomar a divulgação intensiva do Portal SESI Viva+ que ocasionará um 

aumento nos resultados. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

Implantar os Núcleos nas regiões de Canoas, Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, São 

Leopoldo, Lajeado, Santa Rosa, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul e Lajeado, ação esta que visa 

garantir suporte às equipes das unidades na utilização do sistema S+ e reduzir tarefas 

administrativas dos técnicos. Além disso, os profissionais dos núcleos realizarão as 

capacitações dos clientes e credenciados para utilização do sistema S+ e do Portal SESI Viva 

+. 

Desenvolver os processos automatizados no CRM para todos os serviços de SST a 

partir dos procedimentos, instrução de trabalho e guias operacionais de cada serviço, com o 

objetivo de disponibilizar ferramentas para gestão e monitoramento da execução dos serviços 

prestados. 

Capacitar os ARMs para utilização do Sistema Informatizado de Preços, visando 

facilitar a venda dos serviços de SST e garantir que a oferta dos mesmos esteja alinhada com 

o modelo de negócio do SESI Viva +. 
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3.1.12.  Desenvolver a metodologia de monitoramento e avaliação de impacto 

 

i. Descrição 

 

Quadro 18 - Objetivo Estratégico 3.1.12 

Descrição geral  

A implantação de uma metodologia de monitoramento e avaliação de impacto, inicialmente aplicada às 

consultorias em saúde, partiu da premissa de se estruturar um projeto para atender às expectativas do desafio, 

para o qual entende-se como entrega o desenvolvimento de um método de mensuração de impacto para os 

serviços de consultoria em saúde, o qual contemple as métricas e estratégias de monitoramento e gestão dos 

indicadores que forem também estabelecidos na prestação dos serviços instituídos como consultoria. 

Responsável 

Nome: Letícia Lessa da Silva Silveira 

CPF: 791.680.780-72 

Cargo: Gerente da Área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

Fonte: Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – GEPDI 

 

ii. Análise 

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

durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2019, 

com foco nas metas propostas para o período. 

 

O projeto foi desenvolvido com a equipe interna do SESI/RS a qual foi capacitada em 

Implantação de Indicadores de Desempenho. Foi realizado um treinamento, em agosto de 

2019, em “Indicadores de Desempenho na Prática” com objetivo de auxiliar a equipe no 

desenho da metodologia. A partir do treinamento se buscou uma aproximação com o projeto 

“Modelo de Consultoria em Saúde”, projeto que atende ao desafio “Ampliar atuação em 

consultoria”, por entender que é possível estabelecer um método de mensuração de impacto a 

partir de um processo já estabelecido, o que contemplava o escopo do projeto citado: desenhar 

um modelo para as consultorias em saúde do SESI/RS.  

Na primeira fase do projeto foram identificados os indicadores e dados utilizados e 

analisados nas consultorias que compõem a atual cesta do indicador “% de crescimento de 

consultorias em saúde”, além de outros serviços. A segunda fase, alcançando 84% do projeto, 

estabeleceu a estrutura do modelo de mensuração de impacto, desdobrado da modelagem para 

consultorias em saúde do SESI/RS  

Como terceira e última fase, prevista para finalizar em março de 2020, será realizada 

uma escuta com algumas indústrias com objetivo de agregar a percepção do cliente em 

relação à modelagem de consultorias e ao método de mensuração de impacto para 

consultorias em saúde do SESI/RS.  
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ii.b Análise dos indicadores de resultado. 

 

Gráfico 15 - % do projeto “mensuração de impacto” implantado 

Indicador % do projeto “mensuração de impacto” 

implantado:  é composto pela relação entre atividades 

previstas e atividades realizadas do projeto 

“mensuração de impacto”. A fonte de coleta do 

indicador é o sistema PPM. 

 

 

Fonte: Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - GEPDI 

 

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

obtidos. 

 

Para o alcance do objetivo estratégico em questão, foram envolvidos os 

macroprocessos de desenvolver e gerenciar estratégias, gerenciar processos, gerenciar 

projetos, desenvolver e gerenciar pessoas, gerenciar tecnologia da informação, gerenciar 

recursos financeiros, gerenciar relações externas, realizar apoio administrativo, prestar 

serviços e desenvolver atendimento ao cliente. Estes macroprocessos foram desempenhados 

com foco especial nas ações diretas junto às indústrias, conforme detalhamento das ações 

citadas no item 2.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 84% 

Previsto Realizado
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ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício 

de 2019. 

 

Tabela 12 - Resultados Físicos e Financeiros 3.1.12 

Iniciativas Estratégicas Associadas 

Orçamentário Físico 

Previsto 
Realizado 

Previsto 
Realizado 

Unidade 

de 

medida Inicial Retificado Suplementado Transposto Inicial Retificado 

30210010101 GESTAO DA 

TECNOLOGIA E INOVACAO *  
R$183.100,00 R$73.300,00 R$73.300,00 R$13.549,19 R$13.549,19 100% 100% 84% % 

Fonte: Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - GEPDI 

  

*  Valores proporcionais às ações desempenhadas para atingimento do objetivo estratégico em questão.
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ii.e Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do 

Plano Estratégico. 

 

Este projeto, considerando não contar com o conhecimento necessário internamente, 

previa a contratação de um fornecedor externo para o desenvolvimento de metodologia de 

mensuração de impacto customizada à realidade dos serviços de consultoria em saúde do 

SESI/RS, tendo iniciadas as tratativas para o processo de licitação desse fornecedor em 

março/2019. A contratação da consultoria foi suspensa por necessidade de ajustes internos, 

sendo necessária a revisão do escopo do projeto. Optou-se pela manutenção do projeto 

investindo na capacitação da equipe interna para atender o desafio.  

Como desafio futuro está o período inicial de aplicação do método desenhado, para 

que seja possível avaliar sua eficácia. Espera-se iniciar essa análise a partir do segundo 

semestre de 2020, considerando todo o ciclo completo. 

 

iii. Conclusão 

iii.a Avaliação do resultado 

 

O retardo do início da capacitação da equipe, citada anteriormente, e 

consequentemente do início do projeto gerou impacto no prazo final, tendo sido prorrogado 

para o primeiro semestre de 2020. No entanto, garantiu-se a qualificação e alinhamentos 

necessários para a qualidade das entregas à estratégia. 

A partir da capacitação se buscou um alinhamento com o projeto “Modelo de 

Consultoria em Saúde”, pois entendeu-se o método de mensuração de impacto como um 

desdobramento do modelo a ser desenhado para as consultorias em saúde. 

Como etapas futuras estão a escuta com algumas indústrias, com objetivo de 

compreender a percepção destas em relação à modelagem desenhada, e o alinhamento de 

discurso acerca do propósito e resultados esperados da metodologia de monitoramento e 

avaliação de impacto, por meio da realização de um workshop para transferência do 

conhecimento às equipes técnicas, de atendimento ao cliente e de mercado. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

 A partir das entregas finais do projeto previstas para o primeiro trimestre de 2020 - 

escuta realizada com as indústrias, desenho do método de mensuração de impacto para 

serviços de consultoria em saúde e workshop para transferência de conhecimento à equipe 

técnica – o foco será a efetiva aplicação do método de mensuração de impacto como parte da 

modelagem de consultorias em saúde do SESI/RS. 

O primeiro ciclo de prestação dos serviços de consultoria já aplicados à modelagem, 

previsto para iniciar no segundo semestre de 2020, demandará um acompanhamento 

sistemático pelas áreas técnicas para garantir a efetividade da aplicação da metodologia e 

consequentemente da capacidade de identificação e mensuração de dados que possam de fato 

identificar os impactos dessas consultorias na indústria e gerar valor tanto para o SESI/RS 

quanto para as indústrias. 
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Para garantir o desempenho dos métodos propostos, um programa de manutenção do 

conhecimento da equipe técnica, tanto estratégica quanto de atendimento direto ao cliente, 

acerca de indicadores de desempenho, será fundamental. Além de alinhar a definição dos 

indicadores a serem medidos em cada consultoria e o próprio processo de medição desses 

indicadores aos processos de monitoria técnica e de ciclo de vida dos serviços. 

 

3.2.  Informações sobre a gestão 
 

3.2.1.  Diretriz Estratégica: Impacto e Reconhecimento 
 

i. Descrição 

 
Quadro 19 - Diretriz Estratégica de Impacto e Reconhecimento 

Descrição geral 

Fortalecer a imagem institucional por meio de uma maior integração e relacionamento com o mercado, pelo 

atendimento às efetivas demandas da indústria e pelo reconhecimento dos atributos de valor: proximidade, 

agilidade, representatividade, integração, eficiência, comunicação, credibilidade, expertise técnica, 

conhecimento das bases, posicionamento claro, proatividade. 

Responsável 

Nome: Juliano André Colombo 

CPF: 637.396.070-68 

Cargo: Superintendente Regional 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

ii. Análise 

ii.a Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, 

enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de 

2018. 

 

O desafio de fortalecer a imagem institucional por meio de uma maior integração e 

relacionamento com o mercado é desempenhado constantemente por meio da prestação de 

serviços de relevância às indústrias, trabalhadores e dependentes; ações de influência e 

relacionamento junto a entes públicos e transparência de atos e dados para todos cidadãos. 

O SESI/RS, entendendo que a satisfação dos clientes é fator fundamental para 

reconhecimento da imagem, utiliza a pesquisa NPS para mensurar a percepção de satisfação 

dos clientes com seus serviços. De posse dos resultados e das informações que a pesquisa 

gera, o SESI/RS busca melhorar os serviços prestados sendo estes alicerçados pelos atributos 

de valor: proximidade, agilidade, representatividade, integração, eficiência, comunicação, 

credibilidade, expertise técnica, conhecimento das bases, posicionamento claro, proatividade.  

Em 2019, o processo de monitoramento, tratamento e retorno da pesquisa NPS foi 

qualificado por meio da publicação do Procedimento SESI-DIOPE SESI-PR-1 - GESTÃO 

DO NPS, que estabelece as diretrizes para acompanhamento dos resultados, reclamações e 

sugestões provenientes da pesquisa NPS por parte das Unidades e Gerências do SESI/RS. A 

nova sistemática está em pilotagem em 3 regiões e nas gerências de negócios do SESI/RS. O 

procedimento prevê a abertura de atividade no sistema BPM ao responsável pelo processo ou 

unidade nos casos em que o respondente da pesquisa atribuiu nota entre 0 e 8, fez um 

comentário, reclamação ou sugestão e deixou contato no sistema SOLVIS. O responsável 
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deve tratar a questão e dar retorno ao usuário em até 6 dias úteis. O processo piloto iniciou em 

setembro de 2019. 

Na revisão do processo, outro ponto de melhoria em 2019 foi o cálculo de amostra 

estatisticamente representativa da pesquisa NPS por produto e por região, o que representava 

um importante desafio no exercício anterior. Em 2019, foram aplicadas 12.151 pesquisas. 

Para alcance do resultado esperado, os dados são acompanhados sistematicamente, e para 

aquelas Unidades que não tiveram a amostragem mínima atingida, é realizado contato com os 

responsáveis para reforço e definição de ação para obtenção dos resultados (amostragem 

equivalente). Um ponto de destaque foi a alteração da forma de coleta para os usuários da 

Odontologia, que, até meados de setembro, recebiam SMS para responder a pesquisa. Como o 

retorno não estava atingindo as amostragens necessárias, foram disponibilizados tablets às 

Unidades, para convidar os usuários, a realizar a pesquisa após a prestação do serviço, 

elevando a participação dos mesmos. 

 

ii.b Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 

 

 

Indicador: Pontuação NPS é resultado do 

percentual de promotores, menos o percentual de 

detratores. Os respondentes das pesquisas são os 

usuários ou contratantes dos serviços do SESI/RS. 

A pesquisa é coletada através de SMS ou links 

disponibilizados em tablets ou computadores, e os 

dados compilados pelo software Solvis. 

 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

O indicador em questão teve desempenho 110% em relação à meta proposta e 12,82% 

acima do resultado observado em 2018. O resultado positivo é reflexo das ações de monitoria 

de qualidade dos serviços prestados, capacitação constante das equipes de atendimento e 

técnicas e investimentos realizados para melhoria dos espaços físicos, tais como a reforma dos 

espaços de atendimento ao cliente nas unidades descentralizadas e implantação do novo 

modelo de academia em 3 unidades. 

 

Tabela 13 - Comparativo dos indicadores da diretriz Impacto e Reconhecimento 

Análise dos 

indicadores 

2018 2019 2020 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

NPS 80 78 80 88 80 

Legenda           Conforme planejado                  Merece atenção     Desconforme  

                                (igual ou maior que 100%)         (entre 85,01% e 99,99%)          (igual ou menor que 85%) 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

Para o alcance do objetivo estratégico em questão, foram envolvidos os 

macroprocessos de desenvolver e gerenciar estratégias, gerenciar estratégia de mercado, 

desenvolver e gerenciar produtos e serviços, gerenciar relações externas, prestar serviços e 

Gráfico 16 - Pontuação NPS 
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88 
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desenvolver atendimento ao cliente. Estes macroprocessos foram desempenhados com foco 

especial nas ações diretas junto às indústrias, conforme detalhamento das ações citadas no 

item 2.3.2. 

 

iii. Conclusão 

 

iii.a Avaliação do resultado 

 

Esta pesquisa é realizada com o objetivo de manter atualizadas as bases de 

informações a respeito da percepção dos clientes com relação ao atendimento prestado pelo 

SESI/RS. Em 2019, foram 12.151 respondentes, dos quais 90,1% dos usuários foram 

enquadrados como Promotores, 7,5% como neutros e 2,4% como Detratores.  

Os serviços que apresentaram desempenho positivo no NPS, no ano de 2019, foram 

Campanha da Vacinação Pessoa Física, SESI Espaço Saúde e Bem-Estar, PPRA, EJA, 

Odontologia, PPPA, Grupo SESI de Atividades Físicas e Contraturno Escolar. Entretanto 

alguns serviços sinalizam pontos de atenção, são eles: Cursos NRs, Análise Ergonômica do 

Trabalho, PCMSO Modelo Integrado Básico, Ensino Médio e Empresa Fitness. 

Cabe ressaltar que, a partir de 2020, com o alinhamento da estratégia do SESI/RS ao 

Departamento Nacional e passando a atuar no formato de árvore estratégica, a diretriz de 

“Impacto e reconhecimento” passou a ser o objetivo estratégico de “Garantir a qualidade da 

prestação de serviços” e “Entregar serviços de excelência que promovam a competitividade 

da indústria e o desenvolvimento da sociedade” do eixo de “Gestão”. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

Apesar do avanço e procedimentos da sistemática de aplicação da pesquisa NPS e 

tratamento dos retornos aos usuários, está prevista para 2020 a implantação de melhoria no 

sistema CRM, para centralização das informações sobre o relacionamento com clientes e 

qualificar a gestão de sugestões e reclamações, como forma de garantir a agilidade e 

qualidade das informações, bem como ser subsídio para implantação de melhorias em 

processos de negócio.    

Outra ação prevista para o próximo exercício é a realização de uma pesquisa de 

imagem, para mensurar o fortalecimento da imagem institucional e o reconhecimento pelos 

atributos de valor. 
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3.2.2. Diretriz Estratégica: Escala 

 

i. Descrição 

 

Quadro 20 - Diretriz Estratégico de Escala 

Descrição geral 

Ampliar ações com foco em mobilidade e virtualidade, direcionando o portfólio para a oferta de serviços 

integrados 

Responsável 

Nome: Elaine Kerber 

CPF: 471.890.290-87 

Cargo: Gerente da Divisão de Operações 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

ii. Análise 

ii.a Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, 

enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de 

2018. 

 

O desafio de ampliar a cobertura de atendimento às indústrias pelo SESI RS 

demonstra o esforço empreendido pela Entidade para que os serviços prestados contribuam 

para o desenvolvimento da indústria gaúcha.  

O ano de 2019 foi de consolidação de ações voltadas à ampliação ao ganho de escala e 

crescimento de mercado, com foco em mobilidade e virtualidade, direcionando o portfólio 

para a oferta de serviços integrados. Neste sentido, a área de mercado qualificou sua atuação 

por meio da elaboração de planos regionalizados de comunicação para produtos voltados para 

pessoa física, em especial nas campanhas de matrículas da EJA e Ensino Médio Regular, e 

também pela qualificação do atendimento centralizado de telefone, por meio da padronização 

de canais e informações de troca entre a central e as unidades descentralizadas, 

proporcionando maior rapidez e acurácia das informações ao usuário. 

Na área da educação foi aberto novo polo de EJA na cidade de Bento Gonçalves e 

implantado um novo modelo de Contraturno Escolar, ambas ações com o objetivo de atender 

os trabalhadores e seus dependentes, impactando positivamente nos indicadores de matrículas 

e atendimentos. 

A área da saúde tem maior foco no atendimento às indústrias e, para isso, foi 

desenvolvida estratégia de captação e atendimento via edital, proporcionando atendimento 

sem custo em alguns serviços e proporcionando às indústrias conhecimento em relação ao 

portfólio ofertado pelo SESI/RS. Foram realizados editais nas áreas de odontologia, 

ergonomia e promoção da saúde.  

Como forma de aproximar e facilitar o acesso aos serviços prestados, foram adquiridas 

18 novas unidades móveis, sendo 10 de odontologia, 6 de saúde ocupacional e 2 de saúde e 

segurança no trabalho.  

O desenvolvimento de novos serviços, realizado pelas áreas de negócio em conjunto 

com a área de inovação, igualmente foi pautada pela estratégia de crescer por meio da 

virtualidade, lançando novos serviços ao longo de 2019, tais como: aplicativo Monte seu 

Prato e recursos didáticos digitais para NRs. Cabe ressaltar que grande parte dos projetos de 
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novos serviços passam por etapa de pilotagem na indústria.   

Conforme planejado em 2018, foi desenvolvida também uma metodologia de análise 

de ciclo de vida de produtos para constante adequação dos serviços existentes às demandas da 

indústria. Para isso, foram criadas métricas relacionadas a desempenho financeiro, de 

mercado e sustentabilidade para que os produtos sejam avaliados e, conforme a necessidade, 

sejam descontinuados ou reformulados seguindo o procedimento de ciclo de inovação.  

Por fim, o ano de 2019 também foi marcado pela qualificação da sistemática de 

registro de produção dos serviços da saúde, como forma de qualificar o acompanhamento e 

avaliação dos serviços. Essa melhoria foi implantada para 41 serviços, entre novos e 

existentes. 

 

 

ii.b Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 

 

 

Indicador Nº de empresas industriais atendidas: 

é composto pela contagem de CNPJs distintos para 

todos os atendimentos realizados em todos 

indicadores de produção e de todos os boletos 

faturados em todos os centros de responsabilidade - 

CR do SESI, e é consolidado através do software 

Business Intelligence ‒ BI.  

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

 

O indicador de Empresas Industriais Atendidas atingiu desempenho de 102% em 

relação à meta planejada e crescimento de 11,89% em relação ao resultado obtido em 2018. O 

alcance da meta e superação do resultado de 2018 deve-se ao aprimoramento dos processos de 

mercado e melhorias implantadas nas áreas de negócio. 

 

 

 

Indicador Número de municípios atingidos: é 

composto pela contagem dos municípios do Estado do 

Rio Grande do Sul (atendimentos em matrículas e/ou 

serviços prestados) em 2019, e é consolidado através 

do software Business Intelligence ‒ BI. 

 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

O indicador de municípios atendidos atingiu 90,95% de desempenho em relação à 

meta e uma queda de 8,17% em relação ao resultado de 2018. O desempenho aquém do 

planejado deve-se à maior concentração do mercado e da demanda em determinadas regiões, 

entretanto, cabe salientar que o desempenho do indicador em questão é volátil, tendo em vista 

Gráfico 17 - Empresas Industriais Atendidas 

Gráfico 18 – Número de Municípios Atendidos 
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que houve crescimento de indústrias e pessoas físicas atendidas. 

 

 

Indicador Número de pessoas físicas atingidas: é 

composto pela contagem de CPFs distintos 

(trabalhadores e dependentes da indústria e 

comunidade) para os atendimentos realizados, em 

todos indicadores de produção, nos centros de 

responsabilidade - CR dos serviços do SESI, e é 

consolidado através de relatórios extraídos dos 

sistemas de apropriação do DN, SMD e SCAE. 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

 

O indicador atingiu 124,08% de desempenho em relação à meta e apresentou 

crescimento de 33,88% em relação ao resultado de 2018. O desempenho representa o 

crescimento na prestação de serviços, acompanhando o bom desempenho de indústrias 

atendidas. Um fator que influenciou positivamente no desempenho foi a qualificação do 

processo de coleta de dados de produção nos serviços da saúde. 

 

 

Indicador Número de matrículas totais: é 

composto pela contagem de matrículas de educação 

básica e continuada realizadas no Sistema de Gestão 

Escolar, excluindo aquelas com situação “Pré-

inscrito”, “Pré-matrícula”, “Cancelado”, 

“Reclassificado”, Transferência Interna” e 

“Transferência de Turma”. O resultado é consolidado 

através do software Business Intelligence ‒ BI. 

 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

  

Gráfico 19 - Número de Pessoas Físicas Atingidas 

Gráfico 20 - Número de Matrículas Totais 
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O indicador atingiu 89,25% de desempenho em relação à meta proposta. O 

desempenho abaixo do planejado foi observado nos serviços de Educação Continuada 

Presencial e treinamentos em NRs. 

 

 

Indicador Número de 

atendimentos: é composto pela 

contagem de todos atendimentos 

realizados pelo SESI/RS, registrados 

através das unidades de medida 

específica por produto. São 

contabilizados todos os serviços 

prestados pela entidade. O resultado 

é consolidado através do software 

Business Intelligence ‒ BI. 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

O indicador atingiu 93,55% de desempenho em relação à meta proposta. O indicador 

em questão é de natureza volátil, tendo em vista que sua previsão é feita com base em 

métricas de produção por produto. O desempenho abaixo do previsto foi observado nos 

serviços de treinamento em NRs, EJA e Contraturno Escolar. Entretanto, em comparação com 

2018, houve crescimento de 16,83% neste indicador. 

 

Tabela 14 - Comparativo dos Indicadores da Diretriz Escala 

Análise dos indicadores 
2018 2019 2020 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Nº de empresas industriais 

atendidas 
8.500 8.270 9.000 9.253 9.500 

N° de municípios 

atingidos** 
411 416 420 382 - 

Nº de pessoas físicas 

atingidas 
285.000 264.151 285.000 353.644 361.500 

N° de matrículas totais* 108.369 89.195 90.097 80.419 113.960 

N° de atendimentos* 11.039.775 11.367.003 14.194.266 13.279.554 16.121.846 

Legenda           Conforme planejado                  Merece atenção     Desconforme  

                                (igual ou maior que 100%)         (entre 85,01% e 99,99%)          (igual ou menor que 85%) 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

* Indicadores acompanhados em âmbito estratégico a partir de 2019; 

** Indicador acompanhado em âmbito tático a partir de 2020; 

 

Para o alcance do objetivo estratégico em questão, foram envolvidos os 

macroprocessos de desenvolver e gerenciar estratégias, gerenciar estratégia de mercado, 

desenvolver e gerenciar produtos e serviços, gerenciar relações externas, prestar serviços e 

desenvolver atendimento ao cliente. Estes macroprocessos foram desempenhados com foco 

especial nas ações diretas junto às indústrias, conforme detalhamento das ações citadas no 

item 2.3.2. 

Gráfico 21 - Número de Atendimentos 
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iii. Conclusão 

iii.a Avaliação do resultado 

 

Conforme a RAIS 2018, o RS possui um total de 45.072 estabelecimentos industriais, 

dos quais o SESI/RS atendeu com seus serviços 9.253 indústrias, representando uma 

cobertura de 20,53% das indústrias do Rio Grande do Sul. Em 2019, foram atingidos 382 

diferentes municípios no RS. 

O resultado positivo no indicador de indústrias atendidas é fruto das ações implantadas 

pelas áreas de negócio, e na execução dos serviços por virtualidade e mobilidade, que 

suportam a expansão da nossa atuação; bem como da área de mercado, que buscou facilitar e 

agilizar o acesso e contato do público-alvo com a entidade. 

O desempenho positivo observado no indicador de pessoas físicas atingidas resulta do 

crescimento de mercado observado no atendimento às indústrias, aliado à qualificação do 

registro de produção e coleta de CPFs dos usuários dos serviços. 

Importantes desafios residem no alcance das metas no número de matrículas totais e 

atendimentos: em relação às matrículas, foram encontradas dificuldades na prospecção dos 

cursos de educação continuada presencial e cursos de NR. No caso da educação continuada, o 

projeto de reposicionamento da oferta dessa modalidade de ensino está em andamento, 

visando aumentar a atratividade para as indústrias e trabalhadores. Para os cursos de NR, 

verificou-se a necessidade de revisão da métrica de avaliação, tendo em vista que aumentou o 

número de turmas em relação à 2018, resultando em menor média de alunos por turma. 

Cabe ressaltar que a partir de 2020, com o alinhamento da estratégia do SESI/RS ao 

Departamento Nacional e passando a atuar no formato de árvore estratégica, a diretriz de 

“Escala” passou a ser o objetivo estratégico de “Crescer na prestação de serviços” do eixo de 

“Gestão”. 

 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

Com vistas a continuamente dar acesso à indústria, trabalhadores e dependentes aos 

serviços prestados, para 2020 o SESI/RS planeja implantar as seguintes ações: 

 Implantar 11 novos polos de EJA; 

 Desenvolver e implantar o novo modelo de negócios em Educação Continuada; 

 Aprovar junto ao Conselho Regional e implantar o programa multicanal de 

relacionamento com a indústria, que consiste na qualificação da sistemática comercial 

da entidade; 

 

 

3.2.3.  Diretriz Estratégica: Sustentabilidade 

 

i. Descrição 



 
 

Relatório de Gestão 2019    91               SESI/RS 

 

Quadro 21 - Diretriz Estratégica de Sustentabilidade 

Descrição geral 

Como entidade parafiscal, o SESI/RS exerce sua missão majoritariamente por meio da contribuição 

compulsória. Ainda assim, uma parte de seu orçamento é formada por receitas de mercado, obtidas, 

especialmente, como forma de recuperar custos de produtos subsidiados. Essa estratégia permite à 

organização ampliar a prestação de serviços, chegando a mais regiões, indústrias e trabalhadores do que 

chegaria sem esse recurso. Por esse meio, o SESI/RS atende, em concomitância, duas diretrizes: escala e 

sustentabilidade. Esse objetivo compreende a busca constante por modelos de negócio que garantam maior 

retorno de receita e, consequentemente, maior sustentabilidade organizacional. O desenvolvimento de 

modelos de atuação mais flexíveis, inovando nas estratégias de Educação e Saúde, a expansão de mercado 

com base no portfólio existente e a substituição gradual, quando necessária, de serviços ofertados apresentam-

se como meios de execução do objetivo. 

Responsável 

Nome: Elaine Kerber 

CPF: 471.890.290-87 

Cargo: Gerente da Divisão de Operações 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

ii. Análise 

ii.a Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, 

enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de 

2018. 

 

 Ao longo de 2019, a atuação e a contribuição compulsória do SESI foram objeto de 

discussão pública e a possibilidade de mudança reforça a necessidade de traçar estratégias 

para equilíbrio entre a dependência da contribuição compulsória e a cobertura dos custos pela 

receita de serviço. Também é foco da gestão o aumento da eficiência e diminuição de custos, 

como meio para aumento de cobertura e da oferta de serviços. 

 Diversas ações foram colocadas em prática no ano de referência para atingir o objetivo 

de ampliar a prestação de serviços geradores de receitas: 

 Contínuo acompanhamento da execução orçamentária e indicadores financeiros nas 

Reuniões de Conselho Regional; 

 Consolidação da prática de Reunião de Análise Estratégica como fórum de discussão dos 

resultados e planejamento de ações para correção de rumo. Foram realizadas três reuniões 

em 2019, envolvendo o corpo gerencial do SESI/RS, DSC e DEPIM; 

 Ampliação da atuação por meio de profissionais credenciados em algumas linhas de 

serviço, direcionando os profissionais próprios para os serviços de maior valor agregado; 

 Implantação de novo sistema de gestão de contratos de pessoa jurídica e faturamento; 

 Realização de três ciclos de Acompanhamento de Desempenho Operacional, no qual são 

analisados os indicadores estratégicos das regiões e são traçados planos de ação para 

melhoria do desempenho; 

 Consolidação de serviços criados pelo Centro de Inovação em Fatores Psicossociais, tais 

como: Gestress, Sono Saudável e Saúde Total; 

 Implantação do piloto do novo modelo do Contraturno Escolar, no qual os alunos podem 

fazer a matrículas por trilhas de aprendizagem; 
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ii.b Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos 

 

 

Indicador Sustentabilidade Geral Operacional: 

verifica a sustentabilidade gerada pelo SESI/RS a 

partir da realização das Receitas de Serviços e de 

Convênios frente às Despesas Correntes 

Realizadas. A apuração é feita no sistema 

Business Intelligence – BI, com base nos dados 

dos sistemas SOGI e Protheus. 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

O indicador atingiu 103,85% de desempenho em relação à meta proposta, com 

resultado positivo fortemente influenciado pelo crescimento da receita de mercado e a 

manutenção das despesas equilibradas com a economia, em especial em linhas de serviços 

que geram receita, tais como a odontologia e a campanha de vacinação contra a gripe.  

 

 

Indicador Crescimento da Receita de Mercado: 

demonstra o percentual de crescimento da receita 

com serviços do ano corrente em relação ao 

mesmo período do ano anterior. A apuração é 

feita no sistema Business Intelligence – BI, com 

base nos dados dos sistemas SOGI e Protheus. 

 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

 

O indicador atingiu 156,25% de desempenho em relação à meta proposta. O resultado 

positivo em relação ao planejado evidencia o avanço de mercado do SESI/RS, em especial 

com serviços de alto valor agregado. Este crescimento está refletido no crescimento de 

atendimento com serviços de consultoria, apresentado no item 3.1.8 desse relatório. 

 

Tabela 15 - Comparativo dos Indicadores da Diretriz Sustentabilidade 

Análise dos indicadores 
2018 2019 2020 

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta 

Sustentabilidade Geral 

Operacional 
14,18% 13,95% 17,00% 17,26% ** 

Crescimento da Receita de 

Serviços 
* * 12,00% 18,75% ** 

Legenda           Conforme planejado                  Merece atenção     Desconforme  

                                (igual ou maior que 100%)         (entre 85,01% e 99,99%)          (igual ou menor que 85%) 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional – GEAO 

* Indicador acompanhado em nível estratégico a partir de 2019. 

** Indicadores passarão a ser acompanhados em nível tático em 2020. 

 

Para o alcance do objetivo estratégico em questão, foram envolvidos os 

macroprocessos de desenvolver e gerenciar estratégias, gerenciar estratégia de mercado, 

Gráfico 22 - Sustentabilidade Geral Operacional 

Gráfico 23 - Crescimento da Receita de Mercado 

17% 17,26% 

Previsto Realizado

12% 

18,75% 

Previsto Realizado
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desenvolver e gerenciar produtos e serviços, gerenciar relações externas, prestar serviços e 

desenvolver atendimento ao cliente. Estes macroprocessos foram desempenhados com foco 

especial nas ações diretas junto às indústrias, conforme detalhamento das ações citadas no 

item 2.3.2. 

 

iii. Conclusão 

iii.a Avaliação do resultado 

 

O ano de 2019 foi de continuidade de consolidação da linha de serviços e do modelo 

de operação por meio da revisão de portfólio, com a inserção de novos serviços ou 

remodelamento dos existentes, proporcionando o atingimento da diretriz proposta. Cabe 

ressaltar que a diretriz é atingida tanto pelo incremento de serviços que tenham já uma 

sustentabilidade superior à média do SESI/RS quanto pela revisão de despesas e custos para a 

realização dos serviços existentes. 

Agregadas às ações de qualificação de portfólio, implantadas com o objetivo de 

incorporar novos serviços geradores de receita e descontinuar aqueles com baixa demanda e 

baixa sustentabilidade, o SESI/RS evoluiu no que tange à análise e acompanhamento do 

desempenho. Foram consolidadas as práticas de reuniões de análise do desempenho nos 

âmbitos operacional, tático e estratégico, nas quais são feitas análises dos indicadores de 

receita de serviço e sustentabilidade por linha de serviço e, quando pertinente, criado plano de 

ação para melhoria do desempenho. 

A partir de 2020, à luz da revisão do Plano Estratégico em alinhamento ao 

Departamento Nacional e da adoção do formato de árvore estratégica, a diretriz 

“Sustentabilidade” foi incorporada pelo eixo de “Gestão”, por meio dos objetivos estratégicos 

“Ampliar a eficiência operacional e financeira” e “Garantir o equilíbrio econômico e 

financeiro, contribuindo para o desenvolvimento sustentável”. 

 

iii.b Ações para melhoria de desempenho 

 

 No âmbito do planejamento 2020, para dar continuidade à trajetória de crescimento 

sustentável do SESI/RS, estão previstas as seguintes ações: 

 Implantar novo modelo de negócio da Educação Continuada; 

 Desenvolver o programa de Excelência Operacional, que tem como objetivo contribuir 

para evolução organizacional por meio de 32 projetos que visam à excelência 

operacional, gerando um processo de melhoria contínua. O programa tem previsão de 

encerramento em 2021; 

 Implantar o programa de eficiência energética nas unidades operacionais; 

 Revisar a política de compras, com o objetivo de reduzir os custos. 

 

3.3. Estágio de implementação do planejamento estratégico 

 

3.3.1.  Estágio de desenvolvimento 

 

O processo de planejamento estratégico do SESI/RS ocorre em ciclos plurianuais, 
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conforme periodicidade e procedimentos definidos pelo Departamento Nacional. Tem por 

objetivo a definição das estratégias regionais de forma alinhada às nacionais, viabilizando, 

assim, o desdobramento estratégico em todos os níveis. O Plano Estratégico derivado desse 

processo, com objetivos e metas fixados a longo prazo, é acompanhado por meio do 

escalonamento dessas metas nos Planos Anuais (de curto prazo). No caso do DR/RS, esse 

plano anual recebe a denominação de Plano Estratégico. Sempre que é necessária alguma 

mudança conjuntural mais relevante, o Plano Estratégico é revisto e atualizado, esteja ou não 

encerrada sua vigência. 

O Plano Estratégico de 2019 do SESI/RS foi estruturado de acordo com a metodologia 

de desdobramento estratégico proposta pelo Departamento Nacional - UNIGEST, a qual 

prevê que as estratégias nacionais sejam complementadas com as estratégias regionais 

segundo a realidade local. De acordo com esse modelo, o Departamento Nacional – DN 

estabelece as macropolíticas e direcionamentos estratégicos nacionais (Agenda e Conjunto 

Estratégico) e o Departamento Regional – DR (Unidade) define localmente suas diretrizes, 

objetivos e metas de longo e curto prazos alinhados a esses direcionamentos. 

Dessa forma, pode-se concluir que o estágio de implementação do Planejamento 

Estratégico na Unidade encontra-se no mesmo patamar do Plano Nacional, ou seja, numa fase 

de consolidação dos objetivos. Foi elaborado, em meados de 2018, o Plano Estratégico de 

Negócios do SESI/RS com vigência até 2022, aprovado pelo Conselho Regional, o qual 

estabelece uma rampa de metas para os principais indicadores estratégicos. 

 

3.3.2.  Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos 

 

Como já apontado anteriormente, em outras seções do Relatório, a formulação dos 

objetivos estratégicos ocorre quando da elaboração do Planejamento Estratégico, em um 

processo que envolve duas instâncias organizacionais: Departamento Nacional e 

Departamento Regional. Para a elaboração do Plano Estratégico, são realizados estudos 

prévios de análises de cenários e análises de ambiência externa e interna de forma a identificar 

as tendências e oportunidades de mercado, as possíveis ameaças e riscos, assim como as 

forças e fraquezas internas à Organização.  

O trabalho inicial de formulação das estratégias é coordenado pelo Departamento 

Nacional e conta com a participação dos Departamentos Regionais, por meio da rede de 

planejamento, a qual é formada por representantes (gestores e técnicos) de ambas as 

instâncias institucionais. Também são realizadas reuniões da Direção dos DRs de todos os 

Estados com as lideranças do DN. Tais reuniões são promovidas pela área de planejamento 

deste último, a qual realiza, de forma própria ou com apoio de empresas especializadas, o 

levantamento de informações para subsidiar as análises de cenário antes referidas. Uma vez 

definidas as principais estratégias nacionais em nível macro, essas são desdobradas 

localmente no Plano Estratégico do DR, a partir de análises locais na Unidade, ocorridas em 

reuniões gerenciais e workshops de planejamento com gestores e técnicos e em outras 

instâncias decisórias. 

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

estratégico, revendo-se, quando necessário, as diretrizes gerais e orçamentárias e os objetivos 

e metas para o ano com o devido ajuste no processo de retificação (ação que ocorre junho de 
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cada ano). A revisão dos objetivos pode se dar, todavia, por vários meios: ao finalizar um 

determinado ciclo de planejamento, quando algum fato novo e relevante surge no cenário 

conjuntural, quando o objetivo é atingido muito antes do esperado ou quando adversidades ou 

novas oportunidades surgem no caminho, apontando a necessidade de uma revisão. 

Para o monitoramento e a avaliação do alcance dos objetivos, o SESI/RS faz uso de 

uma série de ferramentas e instâncias de controle. Os principais fóruns de análise do 

desempenho estratégico são a Reunião de Análise Estratégica – RAE e a Reunião do 

Conselho Regional. Além desses, outros fóruns também acompanham a execução da 

estratégia, destaca-se, em 2019, a consolidação do ciclo de Acompanhamento de Desempenho 

Operacional, no qual técnicos da área de planejamento do DR passam por todas as regiões 

para discutir a estratégia regional e seu desdobramento local com gestor e técnicos. São 

realizadas também as reuniões de gestores e reuniões técnicas, com base especialmente em 

relatórios extraídos de sistemas de Business Intelligence ‒ BI, denominados painéis de 

desempenho. Da mesma forma, são acompanhados no Departamento Regional painéis de 

desempenho gerados pelo Departamento Nacional, a partir de relatórios extraídos em sistemas 

de controles nacionais (Sistema de Medição de Desempenho – SMD, Sistema de 

Consolidação de Ações Educativas – SCAE, Simulador da Gratuidade e sistemas específicos 

de controle da produção das áreas finalísticas). 

O processo de definição e acompanhamento dos objetivos estratégicos vem sendo 

refinado há vários anos, sendo que já está bem estabelecido no âmbito da Unidade. Isso não 

impede, todavia, que existam algumas dificuldades na sua execução. Uma dificuldade recai 

sobre as diferenças regionais do País, que leva a que, por vezes, os objetivos nacionais não 

encontrem relação direta com a realidade da Unidade Regional. A possibilidade de a Unidade 

customizar seu planejamento a partir de sua realidade, todavia, tende a mitigar esse problema. 

Por fim, a variedade de sistemas informacionais para controle dos indicadores, necessária 

dada a complexidade da organização, por vezes torna operacionalmente difícil esse 

acompanhamento. Várias medidas já vêm sendo realizadas para solucionar esse problema, 

com destaque para a implantação de sistemas unificados para acompanhamento de 

indicadores. 

 

3.3.3. Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 

 

No âmbito do Departamento Nacional, os indicadores de desempenho relacionados à 

gestão estratégica são acompanhados por meio do Relatório Executivo Trimestral, que 

consiste em uma publicação do DN com os principais indicadores de gestão com a indicação 

da meta e comparativo entre os Departamentos Regionais.  Cabe ressaltar que essa rampa de 

metas foi definida em 2016, através do documento denominado Coletor de Metas.  

Já o DR do SESI/RS acompanha mensalmente o desempenho dos indicadores 

estratégicos através de painel do software Business Intelligence - BI e, periodicamente, na 

Reunião de Análise Estratégica – RAE, na qual os indicadores são analisados de acordo com 

o objetivo estratégico atrelado, bem como os desafios para alcance do objetivo e medidas para 

melhoria do desempenho. Estes processos permitem o contínuo aperfeiçoamento do processo 

de gestão estratégica. 
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3.3.4.  Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade 

 

A revisão do Planejamento Estratégico se dá ao fim de um dado ciclo de 

planejamento, conforme informado no item 3.2.2, salvo fato relevante que leve à necessidade 

de revisão do prazo do planejamento. Ainda em 2018 foi elaborado o Plano Estratégico de 

Negócio, focando na atuação das áreas de negócio do SESI/RS, Educação e Saúde. Este Plano 

tem vigência até 2022 com definição de rampa de metas para os principais indicadores 

estratégicos, conforme citado no item 3.3.1.  

Complementarmente, as estratégias são revisitadas a cada ano, especialmente no que 

tange às metas da área finalística. Essa revisão se dá em agosto de cada ano, quando da 

elaboração do Plano de Ação e Orçamento do ano subsequente. Em junho, as metas de um 

exercício podem ainda sofrer pequenos ajustes por ocasião do processo de retificação 

orçamentária. Contudo, salvo situações excepcionais, não há alteração significativa de 

objetivos de longo prazo.  

 

3.3.5. Envolvimento da alta direção (Diretores) 

 

A alta direção colabora com todo o processo de elaboração do Planejamento 

Estratégico desde seu início, estabelecendo as diretrizes de gestão até o final, participando de 

reuniões de reflexão estratégica no âmbito do Departamento Nacional, seja promovendo o 

desdobramento dessas estratégias no âmbito da Unidade. Sua participação se dá, por exemplo, 

em workshops de análise de ambiência, reuniões para definição de direcionamentos 

estratégicos, ou, posteriormente, na disseminação das estratégias junto ao corpo funcional. Por 

fim, coordena ou participa de reuniões de acompanhamento das estratégias quando da 

realização da Reunião de Análise Estratégica – RAE, Reuniões do Conselho Regional e do 

corpo gerencial. 

Neste exercício, por exemplo, após o estabelecimento das diretrizes, objetivos e 

principais metas para o ano, o Superintendente Regional disseminou aos empregados o Plano 

Estratégico 2019, contendo diretrizes, desafios, projetos e indicadores/metas por meio de 

cartazes impressos e da intranet. A disseminação contou ainda com workshops, encontros 

técnicos e reuniões de equipes e gestores, realizadas presencial e virtualmente. 

Complementarmente, para a comunicação das estratégias e metas globais, o Superintendente 

Regional divulgou, em ferramenta disponível no portal interno, mensagem reforçando a 

estratégia para o ano. Ao final do semestre e ano, foram realizadas reuniões de fechamento 

com as equipes, nas quais foram avaliados os resultados de desempenho do exercício e as 

principais realizações da atividade finalística, englobando também melhorias em processos e 

padrões de trabalho, dentre outros temas. Entre um e outro processo, prestou contas de sua 

gestão, apresentando os resultados do desempenho estratégico aos Conselheiros Regionais. 

O Conselho Regional, por sua vez, além de validar as estratégias, acompanha sua 

evolução tanto por meio das reuniões mensais quanto por meio da apreciação e aprovação de 

Relatórios de Gestão. 
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3.3.6. Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 

 

Abaixo, é evidenciado o modelo de alinhamento das atividades das unidades 

envolvidas na obtenção dos objetivos estratégicos. 
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Quadro 22 - Áreas envolvidas no processo de Planejamento Estratégico 

 Implementação do Planejamento Estratégico 

  Etapas Formulação da estratégia Execução da estratégia 

Farol de 

desempenho** 

Sub etapas Ambiência 
Identidade e 

Posicionamento 

Conjunto 

Estratégico 

Aprovação e 

Comunicação 
Desdobramento Implementação 

Monitoramento 

da estratégia 

Atividades 

envolvidas 

Análise de 

Ambiente 

Externo 

(PESTAL) e 

Interno, 

Construção de 

Cenários, 

Análise SWOT 

Identidade 

Institucional, 

Posicionamento 

Focos 

Estratégicos, 

Diretrizes 

Estratégicas, 

Objetivos 

Estratégicos, 

Projetos, 

Indicadores e 

Metas 

Análise de 

Suficiência e 

Consistência 

do Conjunto 

Estratégico, 

Correlação de 

Indicadores, 

Comunicação  

Desdobramento 

nas Unidades 

Operacionais 

Acompanhamento e 

Revisão Anual 

Análise do 

desempenho dos 

indicadores e 

projetos 

estratégicos e 

definição de 

plano de ação 

para consecução 

dos desafios 

Unidade 

responsável* 

Áreas Fins Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim  

Áreas 

Corporativas 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim  

Unidades 

Operacionais 
Sim N/A Não N/A Sim Sim Sim  

* Conforme organograma funcional, item 2.1 

** Legenda do farol de desempenho: 

Fonte: Gerência de Articulação Operacional - GEAO 

 

 

 

 

 

 

SIM a partir de 3 etapas – farol verde 

SIM para 2 etapas – farol amarelo 

SIM para 1 etapa – farol vermelho 
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3.3.7. Principais dificuldades e mudanças previstas 

 

A maior dificuldade enfrentada ao longo de 2019 foi a instabilidade política em torno 

do “Sistema S”, que continuamente colocou em xeque a atuação do SESI, bem como a 

manutenção da contribuição compulsória. Esta instabilidade demandou esforço extra da 

gestão para manejar suas equipes, bem como na elaboração de planos de contingências em 

caso de mudanças. 

Outro desafio constante é o alinhamento das ofertas com as demandas de mercado, 

considerando o contexto atual do país e empresas. O SESI/RS segue promovendo os ajustes 

estruturais necessários com a celeridade requerida para garantir a execução da estratégia. 

Neste sentido, foi elaborada a metodologia de análise de Ciclo de Vida de Serviços, que inicia 

a operação em 2020. Outro importante avanço foi o processo de cocriação de serviços de 

saúde com indústrias, garantindo, desta forma, o atendimento às demandas já na origem. 

Outro importante avanço foi a consolidação de práticas e agendas voltadas à discussão 

da estratégia. Neste contexto, foram consolidadas as práticas de realização de Reuniões de 

Análise Estratégica - RAE, em que o corpo gerencial do SESI/RS realiza previamente análise 

do desempenho dos desafios e indicadores estratégicos, propondo ações para melhoria do 

desempenho. Outra importante prática consolidada foi a realização de Ciclos de 

Acompanhamento do Desempenho Operacional, em que o Eixo de Gestão da Estratégia 

realiza reunião in loco com os empregados das unidades descentralizadas do SESI/RS pelo 

estado. 

Em 2019, o Departamento Nacional, com vista ao ambiente político e econômico em 

constante mudança, realizou uma revisão do planejamento estratégico para o período de 2020-

2024, contemplando a mudança de estrutura do plano estratégico: delimitação dos focos 

estratégicos de atuação e objetivos estratégicos divididos nas perspectivas “Negócios e 

Clientes”, “Habilitadores” e “Gestão”. 

No Departamento Regional, foi feito alinhamento parcial para com os objetivos e 

indicadores adotados pelo DN, tendo em vista o prazo de consolidação do planejamento 

nacional. Para 2020, está prevista a revisão do planejamento regional considerando o 

horizonte de 2020-2024.  
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4. Governança 

4.1. Descrição das estruturas de governança 

 

O Departamento Regional do SESI/RS, embora vinculado a um sistema federativo de 

caráter nacional, é autônomo no que se refere à administração dos seus serviços, gestão dos seus 

recursos, regime de trabalho e relações empregatícias. Está, contudo, interna e externamente 

organizado a partir de uma estrutura de governança que visa a assegurar as boas práticas de gestão 

sob o ponto de vista ético e administrativo, uma vez que grande parte do sistema de governança é 

previsto no Regulamento. 

A figura 3, a seguir, ilustra, em forma de diagrama, a Estrutura de Governança do SESI/RS. 

 
Figura 3 - Estrutura de Governança 

 
Fonte: Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão (GEPOG) 
 

Em âmbito nacional, conforme o Regulamento, há o Conselho e o Departamento Nacional. 

O primeiro é o órgão normativo superior, o qual exerce, em nível de planejamento, a fixação de 

diretrizes e a coordenação e controle das atividades do SESI, tendo ainda o poder de inspecionar, 

fiscalizar e intervir, em caráter de correição, nos Departamentos Regionais. Já o Departamento 

Nacional é o órgão administrativo incumbido de promover, executivamente, os objetivos 

institucionais, nos setores técnico, operacional, econômico, financeiro, orçamentário e contábil, 

segundo os planos e diretrizes adotadas pelo Conselho Nacional. 

No âmbito estadual, a estrutura de governança segue igualmente os parâmetros 

estabelecidos no Regulamento do SESI, o qual prevê, localmente, duas instâncias de gestão: o 

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

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

deliberativo, dentre outras atribuições:  
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a) Adotar providências e medidas relativas aos trabalhos e gestão dos recursos da região;  

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

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

cada exercício;  

d) Apreciar, mensalmente, a execução orçamentária na região;  

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

f) 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;  

g) 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;  

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

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

Regional.  

A segunda estrutura de governança, com papel executivo, é ocupada pelo Diretor Regional, 

função exercida diretamente pelo Presidente da FIERGS ou por pessoa por ele delegada. Ao 

Diretor Regional compete, de acordo com o art. 45 do regulamento:  

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

discriminadas, dentro dos fundos aprovados pelo Conselho Nacional; 

b) 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; 

c) 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; 

d) Encaminhar ao Conselho Regional todos os assuntos a cargo da administração 

regional, estudados e preparados pelos setores competentes; 

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

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

f) 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; 

g) Exercitar a delegação de poderes que lhe for outorgada pelo diretor do Departamento 

Nacional. 

 

Além das instâncias deliberativas e executivas, há outras instâncias cujo objetivo é analisar 

e verificar a adequação das práticas adotadas quanto aos padrões éticos, administrativos e de 

transparência exigidos à instituição. Encontram-se nesse caso:  

 

a) o Órgão de Controle - TCU, cuja função é assegurar o cumprimento da finalidade 

institucional da entidade e aplicação dos recursos, em conformidade com os 

princípios constitucionais; 
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b) a auditoria independente, que tem por objetivo verificar a adequada aplicação das 

Normas Brasileiras de Contabilidade e a legislação específica, no que for pertinente; 

c) a auditoria interna, responsável pela verificação da aderência das práticas e processos 

às normas internas e dispositivos legais referentes aos processos de negócio, 

administrativos, financeiros e fiscais; 

d) a ouvidoria, canal aberto para a sociedade, para receber e responder manifestações na 

forma de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias sobre as políticas 

e os serviços. 

 

Adicionalmente a essas estruturas, o SESI/RS conta com um Comitê de Ética, formado 

por todas as entidades do Sistema FIERGS. Esse comitê tem por função promover, orientar, 

gerir, divulgar, zelar e atualizar o Código de Ética, além de apurar as denúncias, com 

encaminhamento dos pareceres e recomendações às instâncias competentes para a tomada de 

decisão. O comitê é constituído por uma equipe de empregados indicados pela alta 

administração do Sistema FIERGS - Superintendente Regional do SESI/RS, Diretor Regional 

do SENAI/RS e Superintendente Geral do Sistema FIERGS/CIERGS - e a ela cabe a 

responsabilidade pela decisão final das demandas oriundas do Comitê de Ética. 

 

 

4.2. Gestão de riscos e controles interno 

 

4.2.1. Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 

 

Ano após ano, a gestão de riscos vem assumindo importância cada vez maior na 

gestão das organizações. No SESI/RS isso não é diferente. É do conhecimento das equipes e, 

em especial da alta administração, que os riscos permeiam diferentes instâncias 

organizacionais, desde o ambiente externo em que o SESI/RS se insere, até seu ambiente 

interno e de negócios. Assim, podem haver riscos externos, identificáveis nas análises de 

ambiência por ocasião do planejamento, tanto quanto riscos internos, derivados das escolhas 

estratégicas ou dos processos de trabalho estabelecidos para que essa estratégia ocorra. 

Com essa consciência, o SESI/RS busca aprimorar a qualidade da gestão em relação 

aos controles de riscos, atividade permanentemente no centro das preocupações. Assume 

destaque especial a gestão dos riscos de compliance. Entende-se que a boa gestão nessa área 

permite cobrir vários níveis de atividade da entidade, realizando-se, por essa via, o controle de 

uma série de riscos que, de outra maneira, talvez não fossem identificados ou tratados. 

No SESI/RS, a Unidade de Auditoria Interna é a área responsável por realizar esse tipo 

de controle, tendo se estruturado e reposicionado nos últimos anos para que pudesse dar conta 

dos desafios de não apenas atuar corretiva, mas, também preventivamente na identificação, 

tratamento e mitigação de riscos. Dessa forma, pode-se afirmar que os controles atualmente 

instituídos proporcionaram confiabilidade às informações geradas pelas áreas finalísticas e de 

apoio, bem como pelas unidades fixas e móveis, o que garante a proteção dos ativos e 

segurança para o atendimento dos objetivos do SESI/RS. 

Mediante os controles de gestão hoje existentes, pode-se também atestar o correto 

cumprimento, por parte de gestores e equipes, das leis, dos regulamentos, das resoluções do 
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Conselho e das demais normativas internas e externas a que o SESI está subordinado. Com 

isso, são asseguradas a correição dos atos de gestão, a veracidade das informações e a 

fidedignidade dos dados contábeis, dos relatórios emitidos e dos resultados relativos aos 

indicadores de desempenho. 

O propósito é o de promover e fortalecer a cultura dos Controles Internos, a fim de 

contribuir para o alcance dos objetivos e dos resultados físicos e financeiros previstos, 

fomentando a excelência, agregando valor aos processos e garantindo segurança aos gestores 

para a adequada tomada de decisão. Na perspectiva do ambiente de controle, o SESI/RS 

considera fundamental instituir e manter atualizados os mecanismos de controle adotados nos 

diferentes níveis hierárquicos, com base em normativas e procedimentos formalizados e 

respaldados no Regulamento, Código de Ética e Resoluções do Conselho Regional. 

Em conformidade com o que ocorre no mercado, o SESI/RS tem por prática realizar 

avaliações periódicas de sua estrutura de controle, mantendo-a atualizada e em consonância 

com a natureza preventiva e/ou corretiva das ações requeridas em um dado momento. Pauta-

se por uma avaliação da relação custo-benefício da aplicação de determinado controle, de 

forma a evitar que os custos do controle superem os benefícios por ele gerados. Busca-se, 

ainda, prevenir a ocorrência de fraudes e desvios, por vezes, resultantes de fragilidades nos 

processos. 

Em concordância com esforços desenvolvidos para ampliar a transparência dos dados, 

informações e atos, o SESI/RS realizou investimentos para aprimorar sua estrutura de 

comunicação interna e externa, de modo a disponibilizar a todos os seus empregados e demais 

partes interessadas, informações relevantes, atuais e precisas. 

As rotinas de monitoramento têm identificado espaço para aprimoramento da gestão 

de riscos e respectivos controles, mas, apesar do SESI/RS apresentar estrutura de inspeção, 

processos e procedimentos ajustados à identificação e monitoramento dos riscos, a 

disseminação e conhecimento de todas as informações, considerando a rotatividade de 

empregados, ainda necessita ser aprimorada para que todos tenham o mesmo nível de 

conhecimento. Identifica-se, ainda, a necessidade de integração das sistemáticas de Gestão de 

Riscos vigentes no âmbito do SESI/RS, em um modelo único, mais integrado ao 

Planejamento Estratégico. 

Com o objetivo de elevar a maturidade do SESI/RS na gestão do Planejamento 

Estratégico, em 2019 foi concluído o projeto de implantação de uma metodologia em Gestão 

de Riscos Estratégicos, adequado às boas práticas e à integridade dos seus resultados. O 

projeto foi conduzido pela área de Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão (GEPOG). 

A metodologia é compatível com as boas práticas de mercado, e sua estrutura é 

pautada na metodologia COSO – ERM: Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission – Enterprise Risk Management Framework (Comitê das Organizações 

Patrocinadoras – Gerenciamento de Riscos Corporativos), de forma adaptada às 

características de seu ambiente de negócios. 

O método aborda (i) a definição de parâmetros para a Gestão de Riscos, (ii) a 

identificação de riscos, (iii) a definição de apetite a risco, (iv) a avaliação e criticidade de 

riscos, (v) a elaboração de ações mitigatórias em resposta aos riscos identificados, e (vi) o 

monitoramento e a busca pela melhoria contínua do processo de Gestão de Riscos. 
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Após a conclusão do projeto, o Sistema FIERGS emitiu uma política e um manual de 

gestão de riscos, e capacitou mais de 120 empregados nas boas práticas de gestão de riscos.  

A política tem a finalidade de apresentar as diretrizes para a identificação, a avaliação, 

a priorização, o tratamento, a comunicação e o monitoramento dos riscos envolvidos nas 

atividades desenvolvidas pela entidade.  

O manual tem por objetivo documentar todas as etapas para a estruturação, 

implantação e execução do processo de Gestão de Riscos na entidade, detalhando as 

atividades, a forma de aplicação dos modelos dos documentos, os principais envolvidos no 

processo, além de suportar a definição do modo como o SESI/RS deve atuar para incorporar o 

gerenciamento de riscos aos seus processos de gestão. 

Em 2019, as Entidades SESI, SENAI e IEL iniciaram o projeto de Implantar o 

Programa de Compliance, atendendo as Resoluções dos Conselhos Nacionais (SESI N. º 

49/2019 e SENAI N. º 18/2019), adequando os processos e instrumentos de acompanhamento 

e execução das atividades às boas práticas de mercado. O objetivo do Programa de 

Compliance é reunir um conjunto de mecanismos e procedimentos internos, controle, riscos e 

compliance, transparência, auditoria e ouvidoria, que interagem com outros processos e outros 

temas com o propósito de apoiar as ações de modernização e fortalecimento do modelo de 

governança corporativa. O projeto está sendo conduzido pela área de Gestão de Planejamento, 

Orçamento e Gestão (GEPOG). 

 

 

4.2.2. Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna 

 

A área de Auditoria Interna do Sistema FIERGS/CIERGS atua como examinadora das 

atividades do SESI/RS e tem como propósito a revisão anual dos controles internos. No 

exercício de referência, os trabalhos da auditoria foram realizados tendo como objetivo 

principal o fortalecimento das ferramentas de controle, pois são elementos fundamentais para 

o alcance dos resultados previstos, além de fomentar a excelência, agregar valor aos processos 

de gestão e, ainda, garantir segurança aos gestores para adequada tomada de decisão, sempre 

alinhadas ao Plano Estratégico da Entidade. 

Com o objetivo de tratar sobre a suficiência dos referidos controles internos 

estabelecidos pela Entidade, foram examinados os processos das áreas de negócios e das áreas 

corporativas por meio de aplicação de uma abordagem sistemática que contempla testes em 

sistemas informatizados, análises da aplicação das políticas e procedimentos e seus 

respectivos controles, assim como a aderência da gestão às leis, normas e regulamentos que a 

instituição está subordinada. Para este exercício, foram realizadas auditorias nos processos: 

 

Quadro 23 - Processos Auditados 

Processo Foco de análise 

Compras e Contratações 

Enquadramento das Compras por Dispensa e Inexigibilidade 

Execução dos Contratos e Pagamentos 

Avaliação da conformidade dos Processos de Compras 

Prestações de Serviços 

Cumprimento da Política de Preços 

Matrículas do Ensino Médio Regular 

Matrículas na Educação de Jovens e Adultos 
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Processo Foco de análise 

Campanha de Vacinação 

Transferências Transferências Regulamentares 

Patrimônio Ocupação dos Imóveis 

Recursos Humanos Programa de Desenvolvimento em Parceria 

Tecnologia da Informação Fiscalização de Contratos 

Fonte: Auditoria Interna - AUDIN 

 

A sistemática adotada pela área de auditoria é de que para cada processo auditado 

emitiram-se relatórios em que foram detalhadas as inconsistências levantadas, os riscos 

associados e as recomendações para melhoria dos processos internos. Para os apontamentos 

efetuados, os gestores responsáveis definiram planos de ação correspondentes, buscando 

identificar e promover a melhoria dos processos. Com base nas auditorias internas efetuadas 

durante o exercício, considera-se que os controles internos da Entidade não apresentaram 

inconsistências relevantes, embora sejam passíveis de aprimoramento. Ainda que tenham sido 

identificadas algumas falhas em determinados controles, de acordo com o resultado dos 

processos auditados, entende-se que o conjunto de controles vigentes resguarda o patrimônio 

da Entidade. 

Considerando, assim, as análises realizadas nos processos destacados, principalmente 

em relação à estrutura de controles internos adotados, considerou-se que as demonstrações 

contábeis e as demais informações do SESI/RS, encaminhadas nesta prestação anual de 

contas, são fidedignas quanto aos aspectos relevantes na sua posição patrimonial, financeira e 

orçamentária e o conjunto de documentos que constituem o processo de Prestação de Contas 

relativa ao exercício de 2019, encontra-se adequado à legislação vigente e à apreciação do 

Conselho Regional e do Tribunal de Contas da União (TCU). 

5. Relacionamento com a sociedade 
 

5.1. Canais de acesso do cidadão 

 

Este subcapítulo se propõe a oportunizar uma melhor compreensão sobre os canais de 

atendimento do SESI/RS à sociedade quanto à acessibilidade do cidadão e à avaliação da 

satisfação com os serviços prestados, além da transparência de informações relevantes. 

 

5.1.1. Ouvidoria: estrutura e resultados 

 

Em janeiro de 2018, conforme cronograma firmado pela Administração Superior do 

Sistema Indústria junto ao TCU para atendimento ao acórdão nº 699/2016 TCU Plenário, o 

SESI/RS implementou a Ouvidoria, atendendo aos seguintes requisitos: indicação e 

capacitação do ouvidor, disponibilidade de canais de comunicação - telefone, e-mail, 

presencial e registro das manifestações. 

O papel do ouvidor é receber, avaliar, documentar e acompanhar o tratamento dado às 

manifestações registradas. 
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No exercício sob avaliação, em 2019, a Ouvidoria recebeu 42 manifestações, todas 

registradas via internet. Os tipos de categorias são: Denúncia, Sugestão, Pedido de 

Informação e Reclamação. Todas as categorias tiveram tratamentos adequados aos seus 

assuntos: 

 
Tabela 16 - Tabela de Manifestações da Ouvidoria 

Categoria Quantidade Situação Tratada % Tratamento 

Denúncia 8 8 100 

Sugestão 2 2 100 

Pedido de Informação 4 4 100 

Reclamação 28 28 100 

Total 42 42 100 

Fonte: Ouvidoria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão (GEPOG) 

 

5.1.2. Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados 

 

O SESI/RS mantém a Central de Relacionamento, por meio do número 0800-51-8555, 

para atendimento no Estado e o número (51) 3347-8555 para atendimentos originados em 

outros Estados. Em maio de 2019, foi implantada a Unidade de Resposta Audível (URA), nos 

Centros de Atividades do SESI de todo Estado, com o objetivo de tornar os atendimentos 

mais eficientes e melhorar a experiência dos usuários, direcionando o atendimento de 

primeiro nível para a Central de Relacionamento. Além disso, a Central de Relacionamento 

atende o canal Fale Conosco no site eletrônico. A sistemática de atendimento ocorre de forma 

centralizada no Departamento Regional, prestando informações, suporte e orientações ao 

Figura 4 - Fluxograma do canal de atendimento Ouvidoria 
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cidadão acerca dos produtos e serviços da Entidade. O canal também é utilizado nas situações 

que envolvam manifestações dos cidadãos - elogios, reclamações, sugestões e solicitações - 

encaminhadas aos responsáveis para que possam receber o tratamento devido, dentro dos 

prazos determinados.  

O tratamento das manifestações é acompanhado, diariamente, por meio do sistema 

CRM DYNAMICS. O efetivo retorno às manifestações e o encerramento do chamado se dá 

após a verificação diretamente com o cidadão que, caso não esteja satisfeito, poderá solicitar a 

reabertura do chamado. 

Os canais de relacionamento disponibilizados pelo SESI/RS são divulgados no site 

eletrônico, mídias digitais, pontos de atendimento, em visitas às empresas, nos meios de 

comunicação e em peças de comunicação direta: folders e portfólio de produtos. 

No exercício de 2019, foram realizados 66.212 atendimentos receptivos para a 

sociedade. Entende-se por atendimento toda prestação de informação, suporte e orientação 

repassada por meio de canais digitais (e-mail e whatsApp) e atendimento telefônico realizado 

por operadores da Central de Relacionamento. 

 
Gráfico 24- Canais de acesso do cidadão 

 
Fonte: Gestão de Marketing de Negócios (GEMARK) 

 

 
Tabela 17 - Informações sobre o atendimento ao cidadão 

Informações sobre o atendimento 

Natureza da 

demanda 

Quantidade 

de solicitações 

Atendidas / 

Encaminhadas 

Atendidas / 

Encaminhadas no Prazo 

Elogios 64 64 100% 

Informações 64.878 64.878 100% 

Solicitações 358 358 100% 

Reclamações 91 91 100% 

Sugestões 29 29 100% 

Oportunidades 792 792 100% 

Total  66.212 66.212 100% 

Fonte: Gestão de Marketing de Negócios (GEMARK) 

 

59.880 

90% 

3.030 

5% 

3.302 

5% 

Telefone WhatsApp E-mail
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A busca por informações se destaca como o maior número de atendimentos, sendo eles 

de baixa complexidade e nos quais o operador repassa informações e orientações sobre 

serviços. Quanto aos atendimentos de média complexidade, em que o operador realiza o 

primeiro atendimento e encaminha para a área responsável, tais como as oportunidades, 

observa-se que a maior demanda se refere a produtos e serviços de segurança e saúde no 

trabalho. 

As denúncias são canalizadas pelo processo da ouvidoria, conforme descrito no item 

5.1.1. 

 

5.2. Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade 

 

Ao assumir o compromisso de elevar o nível de transparência de sua gestão e ampliar 

a publicidade das realizações e em atendimento ao Acórdão TCU nº 699/2016 – Plenário, o 

Conselho Nacional do SESI aprovou a Resolução nº 75/2016, estabelecendo, dentre outras 

diretrizes, que a busca da transparência seja um princípio sistêmico e orgânico da Entidade. 

Em consonância a esse preceito, o SESI/RS disponibilizou, em seu sítio eletrônico, o 

Portal da Transparência observando os parâmetros, os conteúdos, os sistemas de 

informatização, estruturado da seguinte forma: 

 
Figura 5 - Estrutura do Portal da Transparência 

Fonte: Auditoria Interna (AUDIN) 

 

Para visitar a página da Transparência do SESI/RS, o cidadão deve acessar o link: 

https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi, pois, a partir desse acesso é possível navegar pelos 

diferentes módulos de informações como orçamento, estrutura de pessoal, infraestrutura de 

atendimento, convênios firmados, licitações e contratos vigentes, além de outras informações 

relacionadas à estrutura de gestão da entidade, os quais seguem detalhados na sequência do 

relatório. 

 

https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi
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Quadro 24 - Mecanismos de Transparência 

Acesso às informações da Entidade 

Outros documentos Endereço para acesso 
Periodicidade de 

atualização 

Estrutura, Competências e 

Legislação 

https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/estrutur

a-competencias-e-legislacao 

Sempre que houver 

alterações 

Execução Orçamentária 2019 
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/ldo/execu

cao-orcamentaria 
Trimestral 

Previsão Orçamentária 2019 
http://hml.sesirs.org.br/sites/default/files/documents/

previsao_orcamentaria_2019_-_sesi.pdf 
Anual 

Orçamento e Execução 

Orçamentária Exercícios 

Anteriores 

https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/orcame

nto-e-execucao-orcamentaria 
Anual 

Estrutura Remuneratória 
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/ldo/estr

utura-remuneratoria 
Trimestral 

Relação de Dirigentes 
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/ldo/rela

cao-de-dirigentes 
Trimestral 

Relação de Membros do Corpo 

Técnico 

https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/ldo/rela

cao-membros-corpo-tecnico 
Trimestral 

Demonstrações Contábeis 
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/demonst

racoes-contabeis 
Anual 

Licitações e Editais http://compras.sistemafiergs.org.br/Default.aspx Permanente 

Regulamento de Licitações e 

Contratos 

http://compras.sistemafiergs.org.br/portal/ExibeCont

eudo.aspx?q=efg3MHqKBO5CyAmeLh_OJA== 

Sempre que houver 

alterações 

Contratos 
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/contrato

s-convenios 
Permanente 

Convênios 
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/contrato

s-convenios 
Permanente 

Gratuidade 
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/gratuida

de 

Sempre que houver 

alterações 

Relatório de Gestão 
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/integrid

ade 
Anual 

Relatório da Auditoria 

Independente 

https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/integrid

ade 
Anual 

Código de Ética 
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/integrid

ade 

Sempre que houver 

alterações 

Comitê de Ética 
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/integrid

ade 

Sempre que houver 

alterações 

Demonstrativo de Metas 
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/integrid

ade/demonstrativo-de-metas 
Trimestral 

Ouvidoria 
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/integrid

ade/ouvidoria 
Sempre que houver 

alterações 

Dados de Infraestrutura 
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/dados-

infraestrutura 
Permanente 

SAC 
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/sac/fale-

conosco 

Sempre que houver 

alterações 

Fonte: Auditoria Interna (AUDIN) 

 

 

5.3. Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários 

 

O Departamento Regional realiza pesquisa de satisfação dos seus produtos e serviços 

junto aos clientes, desde 1995, e acompanha de forma frequente as tendências do mercado em 

relação às metodologias e ferramentas utilizadas nesse processo. 

https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/estrutura-competencias-e-legislacao
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/estrutura-competencias-e-legislacao
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/ldo/execucao-orcamentaria
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/ldo/execucao-orcamentaria
http://hml.sesirs.org.br/sites/default/files/documents/previsao_orcamentaria_2019_-_sesi.pdf
http://hml.sesirs.org.br/sites/default/files/documents/previsao_orcamentaria_2019_-_sesi.pdf
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/orcamento-e-execucao-orcamentaria
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/orcamento-e-execucao-orcamentaria
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/ldo/estrutura-remuneratoria
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/ldo/estrutura-remuneratoria
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/ldo/relacao-de-dirigentes
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/ldo/relacao-de-dirigentes
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/ldo/relacao-membros-corpo-tecnico
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/ldo/relacao-membros-corpo-tecnico
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/demonstracoes-contabeis
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/demonstracoes-contabeis
http://compras.sistemafiergs.org.br/Default.aspx
http://compras.sistemafiergs.org.br/portal/ExibeConteudo.aspx?q=efg3MHqKBO5CyAmeLh_OJA==
http://compras.sistemafiergs.org.br/portal/ExibeConteudo.aspx?q=efg3MHqKBO5CyAmeLh_OJA==
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/contratos-convenios
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/contratos-convenios
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/contratos-convenios
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/contratos-convenios
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/gratuidade
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/gratuidade
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/integridade
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/integridade
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/integridade
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/integridade
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/integridade
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/integridade
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/integridade
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/integridade
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/integridade/demonstrativo-de-metas
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/integridade/demonstrativo-de-metas
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/integridade/ouvidoria
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/integridade/ouvidoria
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/dados-infraestrutura
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/dados-infraestrutura
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/sac/fale-conosco
https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/sac/fale-conosco
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Em 2016, foi adotada metodologia denominada Net Promoter Score - NPS com a 

intenção de ampliar o entendimento do SESI/RS quanto às expectativas e necessidades dos 

seus clientes. O Net Promoter Score é uma metodologia que afere o grau de satisfação e a 

lealdade dos clientes das empresas de qualquer segmento. A pesquisa NPS consiste em uma 

única questão posta ao cliente e que avalia tanto a probabilidade de recompra/novo uso do 

serviço quanto a probabilidade de sua indicação.  

Os resultados das pesquisas são consolidados e divulgados internamente para o 

Superintendente Regional e os Gerentes das Áreas de Negócios e Gerentes Operacionais. A 

consulta aos resultados é realizada por meio da ferramenta Solvis (sistema de pesquisa) 

mediante acesso de usuário e senha. 

 
Quadro 25 - Endereço para acesso à pesquisa de satisfação 

Documento Endereço para acesso Periodicidade de atualização 

Pesquisa de Satisfação (NPS) https://www.solvis.net.br/ 

Atualização em tempo real, 

mediante finalização das pesquisas 

pelos clientes. 

Fonte: Unidade de Relacionamento com a Indústria (UNIREI) 

 

 

5.3.1. Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes 

 

A metodologia NPS consiste na apuração de uma nota de recomendação de clientes de 

acordo com uma única pergunta: “Considerando uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de 

você recomendar o serviço do SESI para um amigo seu/outra empresa, sendo “0 nem um 

pouco provável” e “10 altamente provável”? ”. 

Segundo a metodologia, os promotores são aqueles que atribuem a nota 9 ou 10, os 

neutros são os que atribuem a nota 7 ou 8, e os detratores atribuem a nota 6 ou menor que 6. 

Obtém-se a nota do NPS ao subtrair a porcentagem de detratores da de promotores. 

Para complementar a informação levantada nas pesquisas, pergunta-se aos clientes que 

atribuíram escores entre 0 e 8: “O que o serviço do SESI deveria fazer para que você 

atribuísse uma nota mais próxima de 10? ”. Nessa oportunidade, o cliente manifesta opinião 

em relação à nota recomendada por meio de comentários e sugestões. 

No primeiro e segundo ano de implantação da metodologia, foram avaliados, pelas 

empresas e trabalhadores clientes, os serviços prestados pelas áreas de saúde (Unidades 

Móveis Odontológicas, Odontologia, Segurança e Saúde no Trabalho) e educação (Ensino 

Médio Regular, Educação de Jovens e Adultos - fundamental e médio, Educação Continuada 

para o Mundo do Trabalho e Programa Contraturno), os quais, de uma forma global, 

obtiveram índice NPS de 81 (2016), 79 (2017) e 78 (2018). 

A partir do terceiro ano de utilização da metodologia de NPS, percebeu-se um forte 

engajamento no processo de avaliação para qualificação da metodologia de forma integrada. 

Esse avanço decorre da inserção de outros serviços ofertados e pela adesão de um maior 

número de respondentes da pesquisa. Em 2016 foram 660, em 2017, 1.298, em 2018, 7.984, e 

em 2019, 12.151, sendo que houve um aumento de 52,2% no número de respondentes de 

2018 para 2019. 

Em 2019, o resultado geral do NPS obtido na avaliação dos serviços do SESI/RS foi 

88, ultrapassando em 8 pontos a meta estabelecida pela entidade. 

Assim como nas edições anteriores, os clientes manifestaram elogios à entidade, 

enaltecendo a satisfação com o atendimento recebido e pela qualificação dos profissionais que 

executam os serviços, atributos que contribuem para a fidelização aos serviços prestados pelo 

https://www.solvis.net.br/
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SESI/RS. Todavia, houve solicitações de intensificar melhorias no atendimento, mesmo 

informando satisfação com o serviço, qualificação dos professores, solicitação de mais aulas 

presenciais entre outras manifestações. 
 
Quadro 26 - Manifestações dos Detratores 

Motivos % 

Atendimento (melhoria no atendimento / melhoria no agendamento de exames etc.) 17,1 

Solicitações / Sugestões (mais aulas, mais horários, mais exercícios, lanches etc.) 14,5 

Melhoria na organização (em relação à estrutura, documentação, informações, etc.) 10,3 

Melhoria no Relacionamento (mais atenção ao aluno, proximidade, mais atenção, 

direção da escola, etc.) 
9,4 

Melhoria na Infraestrutura (melhoria da internet, salas, mobiliário, plataforma) 7,1 

Metodologia de ensino / Metodologia de avaliação 5,9 

Satisfação com o serviço (atribuição de nota entre 0 – 6, com comentário de satisfação) 3,8 

Cumprimento de prazos 3,2 

Carga horária extensa 2,9 

Redução da burocracia 2,1 

Transparência nas ações realizadas 1,8 

Possibilidade de utilização de todos os espaços da escola 0,3 

Cumprimento de regras por parte da entidade 1,2 

Contratação de profissionais próprios 0,9 

Redução dos valores cobrados 0,9 

Comunicação / retorno 0,9 

Responsabilidade 0,6 

Ausência de inovação 0,3 

Outros 16,8 

Total 100 

Fonte: Unidade de Relacionamento com a Indústria (UNIREI) 

 

As sugestões são analisadas e incorporadas pelos responsáveis das áreas de negócio, 

servindo de base para o contínuo aprimoramento dos serviços prestados pelo SESI/RS.  

 

5.3.2. Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários 

 

Com relação à linha atual de produtos e serviços do SESI/RS, a avaliação dos 

impactos é diretamente relacionada ao objetivo fim dos mesmos e, ao longo de 2019, foram 

executados projetos para desenvolver e implantar metodologias de monitoramento e avaliação 

de impacto na educação e saúde, conforme relatado nos itens 3.1.6 e 3.1.12 

Na linha de consultoria, por exemplo, são realizadas devolutivas ao cliente por meio 

de relatórios em que é feita uma análise com base nas expectativas e resultados alcançados. 

Como evidência, pode-se citar a consultoria desenvolvida em uma empresa do segmento de 

alimentação e bebidas que, com a integração da área de Segurança e Saúde no Trabalho - SST 

a todos os demais setores da empresa, conseguiu reduzir acidentes e aumentar a produtividade 

dos trabalhadores.  

O ganho mais perceptível se refletiu nos custos com a contribuição obrigatória sobre o 

grau de incidência de incapacidade laborativa que em seis anos reduziu significativamente o 

Fator Acidentário de Prevenção - FAP que integra o cálculo de contribuição de incidência de 
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afastamentos acidentários sobre a folha de pagamento das empresas. Com o apoio do 

SESI/RS, a empresa verificou a necessidade de aumentar a carga horária de treinamentos 

específicos como direção defensiva para a equipe de vendas, testes práticos na seleção de 

profissionais que conduzem motocicleta, inspeções diárias de segurança, entre outras ações. 

Para alcançar os resultados em termos do que a área de educação do SESI/RS se 

propunha com as escolas de ensino médio, por meio do projeto, foi contratada uma empresa 

para mapeamento e análise dos microdados do ENEM, para saber o desempenho dos alunos 

do SESI segmentado por escolas e perfil socioeconômico. 

Destaca-se, ainda que, a partir da criação da área de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação, também foi iniciada a estruturação do processo de avaliação e medição de 

resultados específicos para projetos-piloto, cocriados com a indústria. Foi definido que os 

projetos que gerarem impacto relevante irão compor o portfólio das linhas de negócio do 

SESI/RS.  

O SESI/RS trabalha no sentido de aprimorar as avaliações de impacto por meio do 

desenvolvimento de indicadores específicos. Tratam-se, todavia, de informações difíceis de 

obter, visto que normalmente exige um extenso ciclo de avaliação a um custo muito alto. 

 

6. Desempenho financeiro e informações 

contábeis 
 

6.1. Desempenho financeiro do exercício 

 
 

Fonte: Gestão de Controladoria - GECON 

 
Tabela 18 - Principais Receitas (em milhares de reais) 

Principais receitas (em milhares de reais) 2018 2019 2020* 

Receitas de Contribuições  R$ 236.462,93 R$ 243.269,75 R$ 265.979,44 

Receitas Financeiras R$ 10.841,04 R$ 11.497,70 R$ 10.281,02 

Receitas de Serviços R$ 34.411,37 R$ 40.862,24 R$ 48.100,96 

Outras Receitas R$ 13.158,89 R$ 16.050,55 R$ 9.817,05 

TOTAL R$ 294.874,23 R$ 311.680,24 R$ 334.178,47 

Fonte: Gestão de Controladoria - GECON 

* Previsto 

 

78,05% 

3,69% 
13,11% 

5,15% 
Receitas de Contribuições

Receitas Financeiras

Receitas de Serviços

Outras Receitas

Gráfico 25 - Principais Receitas em 2019 
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As receitas tiveram um crescimento de 5,70% em relação ao ano anterior (2018) e 

projetam também um novo crescimento de 7,22% para 2020, sendo que, se abater os saldos de 

exercícios anteriores (R$ 2.751.599,94) considerados na receita projetada para 2020, este 

crescimento cai para 6,34%. A principal rubrica é a que registra as contribuições compulsórias 

das indústrias, que sozinhas representaram 78,05% do total de receitas no ano de 2019, contra 

80,19% em 2018, e com uma previsão de 79,59% para 2020 (mas sobe para 80,25% se excluir 

o uso dos saldos anteriores). Já as receitas de serviços cresceram 18,75% em relação ao ano 

anterior e projetam crescer mais 17,71% em 2020. Este comportamento se dá pelo incremento 

nas ações da Educação com o ensino médio e contraturno escolar e, na Saúde, com as ações 

da SST, espaço saudável, saúde corporativa e campanha de vacinação. As receitas financeiras 

tiveram uma representatividade de 3,69% do total das receitas em 2019, contra 3,68% do 

exercício anterior, sofrendo uma compensação do aumento do saldo aplicado com a queda nas 

taxas de mercado. Para 2020 a previsão é que não ultrapasse 3,08%. O conjunto das demais 

receitas, apesar de representarem apenas 5,15% do total em 2019 e 4,46% em 2018, projeta 

uma queda para apenas 2,94 % em 2020, decorrente da não previsão de recebimentos não 

operacionais, como indenizações e recuperações no novo exercício. O grupo das outras 

receitas para 2020 contém o uso de parte do superávit gerado em exercícios anteriores, ou 

seja, utilização de parte do caixa já gerado para suportar o excesso de gastos necessários à 

consecução dos objetivos previstos. Se for excluído este valor, a projeção é de uma queda de 

55,98% nesta rubrica. 

 
Gráfico 26 - Principais Despesas em 2019 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

Tabela 19 - Principais Despesas (em milhares de reais) 

Principais despesas (em milhares de reais) 2018 2019 2020* 

Pessoal Encargos Sociais R$ 126.571,75 R$ 153.339,78 R$ 170.218,24 

Materiais R$ 15.094,09 R$ 17.317,95 R$ 17.543,26 

Ocupações e Utilidades R$ 10.626,96 R$ 12.417,68 R$ 13.595,03 

Serviços de Terceiros R$ 51.901,96 R$ 58.113,23 R$ 72.760,06 

Contrib. e Transf. Regimentais e Regul. R$ 16.584,52 R$ 18.616,97 R$ 22.164,34 

Investimentos R$ 18.580,47 R$ 27.418,93 R$ 26.970,70 

Outras despesas R$ 25.818,56 R$ 15.097,81 R$ 10.926,84 

TOTAL R$ 265.178,32 R$ 302.322,35 R$ 334.178,47 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

*Previsto 

50,72% 

5,73% 4,11% 

19,22% 

6,16% 9,07% 

4,99% Pessoal Encargos Sociais

Materiais

Ocupações e Utilidades

Serviços de Terceiros

Contrib. e Transf. Regimentais e Regul.

Investimentos

Outras despesas
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As despesas totais cresceram 14,01% em relação ao ano anterior e tem uma previsão 

de crescimento de mais 10,54% para 2020. A principal rubrica é pessoal e encargos sociais 

que sozinha representou 50,72% do total de gastos no ano, contra 47,73% em 2018 e uma 

previsão de 50,94% para 2020. Este crescimento decorre do aumento nas atividades 

finalísticas da organização com o aumento do seu quadro funcional, bem como pela 

adequação nos registros dos custos de pessoal dos serviços compartilhados, cuja contrapartida 

de redução se vê na conta de convênios incluída na rubrica de “outras despesas”. Os serviços 

de terceiros representam o segundo maior grupo de gastos com 19,22% do total, reduzindo em 

relação ao ano anterior (19,57%) e com uma perspectiva de aumento para 2020 em relação ao 

total (21,77%). Este grupo contempla gastos como despesas com consultoria, serviços de 

informática, serviços médicos e laboratoriais, vigilância e limpeza, entre outros. Independente 

da queda na representação sobre o total dos gastos, houve um crescimento de 11,97% sobre o 

ano anterior e se projeta um novo crescimento de 25,20% para 2020. Os investimentos 

representaram, em 2019, 9,07% do total de gastos, com um crescimento de 47,57% em 

relação ao ano anterior, decorrente da construção de novas escolas e da adequação de 

unidades antigas às necessidades da organização, mas com uma projeção de queda para 2020 

(-1,63%). A rubrica de outras despesas caiu de 9,74% sobre o total de gastos em 2018 para 

4,99% em 2019 e mantém uma projeção de apenas 3,27% para 2020. Esta variação decorre da 

alteração no modelo de gestão dos serviços compartilhados, em que a entidade assume os 

gastos já na sua origem, sem a necessidade de repassar valores às demais entidades, uma vez 

que a rubrica de convênios utilizada nestas operações integra esse grupo. Nas contribuições 

regimentais, a variação se dá pela alteração nos registros de repasse ao IEL, que passou da 

conta de convênios em outras despesas (2018) para a conta de contribuições regimentais em 

2019. Neste exercício, o IEL devolveu parte significativa do recurso por não ter executado os 

projetos previstos. Este fato fez com que a variação positiva para 2020 seja de 19,05%, haja 

vista que os repasses líquidos de 2019 foram inferiores ao limite máximo estabelecido em 

resolução, mas previstos na íntegra para 2020. 
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6.2. Principais contratos firmados 

 

Quadro 27 - Contratos Firmados em 2019 

Contrato Ano Objeto Favorecido CNPJ/CPF 
Modalidade 

de licitação 

Data da 

contratação 

Sit.: 

(1)  

Nat.: 

(2) 

Elem. 

despesa: (3) 
 Valor  Observações: (4) 

33650 2019 

Obra de implantação de 

Centro de Atividades de 

Farroupilha       

Salver 

Construtora E 

Incorporadora 

Ltda. 

00.521.113/0001-32 Concorrência 31/05/19 (A) (O) Investimentos 
R$ 

7.577.777,77 
  

34123 2019 

Obra de reforma e 

acessibilidade do Centro 

Esportivo de Caxias do 

Sul 

Nacon Engenharia 

Ltda. 
03.001.096/0001-09 Concorrência 01/07/19 (A) (O) Investimentos 

R$ 

4.514.569,31 
  

34247 2019 

Serviços de rede Wan de 

transmissão de dados, 

voz e vídeo, entre todos 

os pontos de presença 

atuais e futuros do 

Sistema FIERGS no 

Estado do Rio Grande do 

Sul, pelo prazo de 60 

meses 

Brasil Digital 

Telecomunicações 

Ltda. 

11.966.640/0001-77 Pregão 22/08/19 (A) (O) 
Serviços de 

terceiros 

R$ 

3.612.000,00 

Processo 

corporativo 

SENAI, SESI de 

acordo com 

necessidades de 

serviços no 

decorrer do 

contrato 

31827 2019 

Desenvolvimento de 

Programa de Educação 

EJA 

Serviço Nacional 

Aprendizagem 

Industrial 

03.775.069/0001-85 Dispensa 13/02/19 (A) (O) Investimentos 
R$ 

3.520.000,00 

Processo 

corporativo 

SENAI, SESI de 

acordo com 

necessidades de 

manutenção no 

decorrer do 

contrato 

35471 2019 

Obra de reforma do 

Centro de Atividades de 

Gravataí      

R2 Engenharia 

Ltda 
11.043.210/0001-83 Concorrência 24/09/19 (A) (O) Investimentos 

R$ 

3.291.139,00 
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Contrato Ano Objeto Favorecido CNPJ/CPF 
Modalidade 

de licitação 

Data da 

contratação 

Sit.: 

(1)  

Nat.: 

(2) 

Elem. 

despesa: (3) 
 Valor  Observações: (4) 

34718 2019 

Serviço De Telefonia IP 

(Comunicação Unificada 

Para Telefonia)                   

Telsinc  Com de 

Equipamentos de 

Informática Ltda. 

01.096.059/0001-98 Inexigibilidade 01/08/19 (A) (O) 
Serviços de 

terceiros 

R$ 

2.871.854,40 

Processo 

corporativo 

SENAI, SESI de 

acordo com 

necessidades de 

aquisição no 

decorrer do 

contrato 

32726 2019 
Eventos Corporativos 

SESI                

B M Viagens E 

Turismo Ltda. 
00.418.361/0001-52 Pregão 01/04/19 (A) (O) 

Serviços de 

terceiros 

R$ 

1.957.115,13 

Processo 

corporativo 

SENAI, SESI de 

acordo com 

necessidades de 

aquisição no 

decorrer do 

contrato 

35856 2019 

Reformas Prediais nas 

unidades da Região IV e 

XIII IV, V e VII VII e 

XII 

Bradbury 

Engenharia E 

Obras - Eireli 

11.268.115/0001-88 Concorrência 31/12/19 (A) (O) Investimentos 
R$ 

1.735.000,00 

Processo 

corporativo 

SENAI, SESI de 

acordo com 

necessidades de 

manutenção no 

decorrer do 

contrato 
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Contrato Ano Objeto Favorecido CNPJ/CPF 
Modalidade 

de licitação 

Data da 

contratação 

Sit.: 

(1)  

Nat.: 

(2) 

Elem. 

despesa: (3) 
 Valor  Observações: (4) 

36400 2019 

Manutenção preventiva e 

corretiva nas Unidades 

localizadas nas Regiões 

IX e XI (Estrela, 

Teutônia, Lajeado, 

Montenegro, São 

Sebastião Do Caí, 

Triunfo, Santa Cruz do 

Sul, Cachoeira do Sul, 

Venâncio Aires, Santa 

Maria, Guaporé, Serafina 

Corrêa, Erechim, Passo 

Fundo, Lagoa Vermelha, 

Não-Me-Toque, Marau e 

Carazinho               

Iradi Luis Betto &  

Cia Ltda. Epp 
08.186.409/0001-56 Pregão 02/12/19 (A) (O) 

Serviços de 

terceiros 

R$ 

1.314.792,47 

Processo 

corporativo 

SENAI, SESI de 

acordo com 

necessidades de 

aquisição no 

decorrer do 

contrato 

36398 2019 

Manutenção preventiva e 

corretiva nas Unidades 

localizadas nas Regiões 

IV, V e VII (Portão, 

Esteio, São Leopoldo, 

Sapucaia Do Sul, Novo 

Hamburgo, Campo Bom, 

Estância Velha, Canela,  

Sapiranga, Igrejinha,  

Nova Hartz, Parobé,   

Bento Gonçalves, Nova 

Prata, Veranópolis,   

Garibaldi e Farroupilha)     

Borges & Closs 

Instalaçõess Ltda. 

- Epp 

16.528.640/0001-09 Pregão 02/12/19 (A) (O) 
Serviços de 

terceiros 

R$ 

1.229.536,82 

Processo 

corporativo 

SENAI, SESI de 

acordo com 

necessidades de 

manutenção no 

decorrer do 

contrato 

Legenda: 

(1) Sit: Apontar a situação do contrato, podendo ser Ativo-Normal (A), Ativo-Prorrogado (P) ou Encerrado (E) 

(2) Nat: Informar a natureza do contrato, podendo ser Ordinária (O) ou Emergencial (E) 

(3) Elem. despesa: Indicar o elemento de despesa a que se refere a contratação, de acordo com o orçamento da entidade 

(4) Dados complementares que ajudem no esclarecimento de algum tópico total 

 

Fonte: Gestão de Suprimentos – GESUP 
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Quadro 28 - Contratos Pagos em 2019 

Contrato Ano Objeto Favorecido CNPJ/CPF 
Modalidade 

de licitação 

Data da 

contratação 

Sit.: 

(1)  

Nat.: 

(2) 

Elem. 

despesa: (3) 
 Valor  Observações: (4) 

33650 2019 

Obra de implantação de 

Centro de Atividades de 

Farroupilha       

Salver 

Construtora E 

Incorporadora 

Ltda. 

00.521.113/0001-32 Concorrência 31/05/19 (A) (O) Investimentos 
 R$        

609.386,67  

  

34123 2019 

Obra de reforma e 

acessibilidade do Centro 

Esportivo de Caxias do 

Sul 

Nacon Engenharia 

Ltda. 
03.001.096/0001-09 Concorrência 01/07/19 (A) (O) Investimentos 

 R$     

2.873.014,37  

  

34247 2019 

Serviços de rede Wan de 

transmissão de dados, 

voz e vídeo, entre todos 

os pontos de presença 

atuais e futuros do 

Sistema FIERGS no 

estado do Rio Grande do 

Sul, pelo prazo de 60 

meses 

Brasil Digital 

Telecomunicações 

Ltda. 

11.966.640/0001-77 Pregão 22/08/19 (A) (O) 
Serviços de 

terceiros 

 R$        

172.575,00  

Processo 

corporativo SENAI, 

SESI de acordo com 

necessidades de 

serviços no decorrer 

do contrato 

31827 2019 

Desenvolvimento 

Programa de Educacao 

EJA 

Serviço Nacional 

Aprendizagem 

Industrial 

03.775.069/0001-85 Dispensa 13/02/19 (A) (O) Investimentos 
 R$        

984.000,00  

Processo 

corporativo SENAI, 

SESI de acordo com 

necessidades de 

manutenção no 

decorrer do contrato 

35471 2019 

Obra de reforma do 

Centro de Atividades de 

Gravataí      

R2 Engenharia 

Ltda 
11.043.210/0001-83 Concorrência 24/09/19 (A) (O) Investimentos 

 R$                      

-    
  

34718 2019 

Serviço De Telefonia Ip 

(Comunicação Unificada 

Para Telefonia)                   

Telsinc  Com De 

Equipamentos De 

Informática Ltda. 

01.096.059/0001-98 Inexigibilidade 01/08/19 (A) (O) 
Serviços de 

terceiros 

 R$        

579.236,69  

Processo 

corporativo SENAI, 

SESI de acordo com 

necessidades de 

aquisição no 

decorrer do contrato 
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Contrato Ano Objeto Favorecido CNPJ/CPF 
Modalidade 

de licitação 

Data da 

contratação 

Sit.: 

(1)  

Nat.: 

(2) 

Elem. 

despesa: (3) 
 Valor  Observações: (4) 

32726 2019 
Eventos Corporativos 

SESI                

B M Viagens E 

Turismo Ltda. 
00.418.361/0001-52 Pregão 01/04/19 (A) (O) 

Serviços de 

terceiros 

 R$        

951.312,75  

Processo 

corporativo SENAI, 

SESI de acordo com 

necessidades de 

aquisição no 

decorrer do contrato 

35856 2019 

Reformas Prediais Nas 

Unidades Da Região IV 

E XIII IV, V E VII VII E 

XII 

Bradbury 

Engenharia E 

Obras - Eireli 

11.268.115/0001-88 Concorrência 31/12/19 (A) (O) Investimentos 
 R$                      

-    

Processo 

corporativo SENAI, 

SESI de acordo com 

necessidades de 

manutenção no 

decorrer do contrato 

36400 2019 

Manutenção preventiva e 

corretiva nas unidades 

localizadas nas regiões 

IX e XI (Estrela, 

Teutônia, Lajeado, 

Montenegro, São 

Sebastião Do Caí, 

Triunfo, Santa Cruz Do 

Sul, Cachoeira Do Sul, 

Venâncio Aires, Santa 

Maria, Guaporé, Serafina 

Corrêa, Erechim, Passo 

Fundo, Lagoa Vermelha, 

Não-Me-Toque, Marau   

E Carazinho               

Iradi Luis Betto &  

Cia Ltda. Epp 
08.186.409/0001-56 Pregão 02/12/19 (A) (O) 

Serviços de 

terceiros 

 R$               

610,29  

Processo 

corporativo SENAI, 

SESI de acordo com 

necessidades de 

aquisição no 

decorrer do contrato 
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Contrato Ano Objeto Favorecido CNPJ/CPF 
Modalidade 

de licitação 

Data da 

contratação 

Sit.: 

(1)  

Nat.: 

(2) 

Elem. 

despesa: (3) 
 Valor  Observações: (4) 

36398 2019 

Manutenção preventiva e 

corretiva nas unidades 

localizadas nas Regiões 

IV, V e VII (Portão, 

Esteio, São  Leopoldo, 

Sapucaia Do Sul, Novo 

Hamburgo, Campo Bom,  

Estância Velha, Canela, 

Sapiranga, Igrejinha,  

Nova Hartz, Parobé,   

Bento Gonçalves, Nova   

Prata, Veranópolis,   

Garibaldi e Farroupilha)     

Borges & Closs 

Instalaçõess Ltda. 

- Epp 

16.528.640/0001-09 Pregão 02/12/19 (A) (O) 
Serviços de 

terceiros 

 R$                      

-    

Processo 

corporativo SENAI, 

SESI de acordo com 

necessidades de 

manutenção no 

decorrer do contrato 

Legenda: 

   (1) Sit: Apontar a situação do contrato, podendo ser Ativo-Normal (A), Ativo-Prorrogado (P) ou Encerrado (E) 

(2) Nat: Informar a natureza do contrato, podendo ser Ordinária (O) ou Emergencial (E) 

(3) Elem. despesa: Indicar o elemento de despesa a que se refere a contratação, de acordo com o orçamento da entidade 

(4) Dados complementares que ajudem no esclarecimento de algum tópico total 

Fonte: Gestão de Suprimentos – GESUP 
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6.3. Transferências, convênios e congêneres 

 

6.3.1. Transferências para federações e confederações 

 
Tabela 20 - Transferências para federações e confederações 

Transferência Instrumento Objeto Convenente CNPJ/CPF 
Valor da 

Contrapartida 

Data da 

firmatura 
Sit. Valor total 

Transferência 

1 
Regulamento 

Manutenção da 

Administração 

Superior 

FIERGS 
92.953.983/0

001-07 
R$ 0,00 02/12/1965 (A) 

R$   

17.055.836,94 

Convênio 1 
Convênio 

13486-0 

Compartihamento de 

Serviços 
FIERGS 

92.953.983/0

001-07 

R$  

6.806.333,55 
31/12/2010 (A) 

R$     

2.333.201,93 

Total - - - - 
R$ 

6.806.333,55 
- - 

R$       

19.389.038,87 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

6.3.2. Outros convênios 

 
Tabela 21 - Outros convênios 

Convênio Objeto Convenente CNPJ 
Valor da 

Contrapartida 

Data da 

firmatura 
Sit. Valor total 

Convênio 2 
Manutenção dos seus 

objetivos 

Instituto 

Euvaldo Lodi - 

IEL 

92.998.947/0001-51 
 R$ 

1.410.257,26  
31/03/2009 (A)  R$  1.561.132,50  

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 
 

6.4. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de 

itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

 
Depreciação, Amortização, Exaustão  
 

Quanto ao disposto na NBC T 16.9, a entidade adota os seguintes critérios e procedimentos: 

 

a) Reconhece obrigatoriamente, em periodicidade mensal, as parcelas de depreciação e 

amortização de seus ativos tangíveis e intangíveis respectivamente, em conta redutora do 

ativo, cujo saldo em 31/12/2019 é o seguinte:  

 
Tabela 22 - Aplicação dos dispositivos NBC T 16.9 e NBC T 16.10 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

Itens do ativo Valor Bruto Contábil Deprec/Amortiz. Acumul. Valor Líquido Contábil 

Prédios R$  285.947.771,29 R$    52.708.104,13 R$  233.239.667,16 

Instalações R$      4.636.222,79 R$      1.837.988,67 R$      2.798.234,12 

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros R$      3.966.748,36 R$      1.631.607,72 R$      2.335.140,64 

Mobiliário em geral R$      9.708.982,59 R$      5.911.158,89 R$      3.797.823,70 

Instrumentos musicais R$         913.540,01 R$         732.845,96 R$         180.694,05 

Veículos R$      8.829.623,66 R$      4.988.050,89 R$      3.841.572,77 

Máquinas e equipamentos R$      9.509.080,78 R$      5.026.004,24 R$      4.483.076,54 

Equip.Med.Cirurg.Odont. E Laborat. R$      6.646.787,72 R$      4.019.159,30 R$      2.627.628,42 

Equipamentos de Informática R$    19.836.664,51 R$    12.224.623,10 R$      7.612.041,41 

Equip. Esportivo, artístico e recreação R$      3.388.070,57 R$      1.936.425,37 R$      1.451.645,20 

Equipamentos de comunicação R$         200.298,60 R$         194.132,08 R$             6.166,52 

Total R$  353.583.790,88 R$    91.210.100,35 R$  262.373.690,53 
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b) O valor da depreciação e amortização apurado mensalmente é reconhecido em contas de 

resultado. No exercício de 2019 os valores desta natureza foram os seguintes: 

 

Tabela 23 - Depreciação e amortização 

Itens de ativo Deprec/Amortização 

Prédios R$         5.693.711,64 

Instalações R$            419.438,84 

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros R$            387.268,86 

Mobiliário em geral R$            600.571,82 

Instrumentos musicais R$              40.544,85 

Veículos R$            765.887,32 

Máquinas e equipamentos R$            710.657,26 

Equip.Med.Cirurg.Odont. E Laborat. R$            468.016,98 

Equipamentos de Informática R$         2.240.877,71 

Equip. Esportivo, artístico e recreação R$            251.862,99 

Equipamentos de comunicação R$                8.508,77 

Total R$       11.587.347,04 

Fonte: Gestão de Controladoria – GECON 

 

c) Os bens das entidades são depreciados pelo método linear às taxas estabelecidas em 

função do tempo de vida útil do bem, fixadas por espécie de bem, como segue: 

 

Tabela 24 - Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo 

Itens do ativo % por 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 

d) A utilização destas taxas obedece a Resoluções dos Conselhos da CNI, do SESI, do 

SENAI e do IEL, que determinam a aplicação destas taxas a todas as Entidades Nacionais 

e Regionais do Sistema Indústria.  

e) 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. 

f) 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. 

g) Quanto à divulgação destas informações, a entidade faz constar em suas notas explicativas 

todos os elementos necessários.  

 

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: 
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 Disponibilidades: Avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda 

estrangeira à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. 

As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor 

original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. 

As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. 

  

 Investimentos Permanentes: A entidade mantém registro de participação no patrimônio 

de condomínio constituído para administrar áreas de uso comum onde está localizada sua 

sede. Esta participação juntamente com demais participações são avaliadas de acordo 

com o custo de aquisição e os possíveis ajustes apurados são contabilizados em contas de 

resultado. 

 

 Imobilizado: O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é 

mensurado ou avaliado com base no seu valor de aquisição, produção ou construção. 

Quando se trata de ativos do imobilizado obtidos a título gratuito este é considerado pelo 

valor patrimonial definido nos termos da doação. 

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elemento do ativo imobilizado são 

incorporados ao valor desse ativo quando houver possibilidade de geração de benefícios 

econômicos futuros ou potenciais de serviços. Qualquer outro gasto que não gere 

benefícios futuros é reconhecido como despesa do período em que for incorrido. 

No caso de transferências de ativos, o valor atribuído é o valor contábil líquido constante 

nos registros da entidade de origem. 

 

 Intangível: Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção 

da atividade da entidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou 

de produção. 

 

Mensuração após o reconhecimento inicial 

 

A entidade adota o método do custo menos qualquer depreciação e redução ao valor 

recuperável acumulado, quando for o caso, para o reconhecimento dos seus ativos após o 

reconhecimento inicial.  

 

Reavaliação e redução ao valor recuperável 

 

Quanto ao que consta nos itens 36 a 40 da NBC T 16.10, que dispõe sobre a 

reavaliação e redução ao valor recuperável, entende-se que a sistemática utilizada pela 

entidade de executar inventários físicos anuais, juntamente com a prática de baixar 

anualmente os itens obsoletos ou em desuso, mantendo seu patrimônio sempre atualizado, 

possibilita que não ocorra uma variação significativa em relação aos valores registrados na 

contabilidade e um provável valor justo ou de mercado. 

Como os procedimentos adotados não decorreram de nenhuma mudança brusca de 

critérios em relação ao que já vinha sendo adotado pela entidade, não é identificado qualquer 
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impacto relevante sobre o resultado apurado no exercício. Os esclarecimentos completos 

constam das notas explicativas integrantes das demonstrações contábeis. 

 

Procedimentos de adoção inicial 

 

A entidade, por adotar as normas aplicadas ao setor público reconhece inicialmente os 

estoques, imobilizados e intangíveis pelo custo ou valor justo. 

 

6.5. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos 

referentes à gratuidade dos cursos SESI 

 

Em 2008 foram incorporados ao Regulamento do SESI dispositivos estabelecendo a 

ampliação gradual de recursos provenientes da receita de contribuição compulsória para a 

educação e para gratuidade, que deveriam atingir, em seis anos, a meta de 33,33% da Receita 

Líquida de Contribuição Compulsória em Educação Básica e Continuada, sendo a metade 

desse valor, o equivalente a 16,67%, destinado para vagas gratuitas. 

Em 2019, este Regional aplicou 48,8% dos recursos dessa receita líquida de 

contribuição compulsória em Educação e 28,5% em vagas para a gratuidade regulamentar, 

resultando na realização de 48.432 matrículas gratuitas, destas 23.408 gratuitas 

regulamentares, totalizando 6.486.262 horas-aluno, 6.137.284 regulamentares. 

Nos quadros abaixo, serão apresentados os resultados alcançados por este regional, no 

exercício de 2019, em relação ao cumprimento da meta de gratuidade regulamentar. 

Cabe destacar que, para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio hora-

aluno, ou seja, são utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, 

conforme estabelecido no Regulamento do SESI, Art.6, §4º, atualizado pelo Decreto Lei nº 

6.637, de 5 de novembro de 2008. 

 

Tabela 25 - Demonstrativo de Cumprimento da Aplicação da Receita Líquida de Contribuição 

Compulsória (RLCC) em Educação Básica e Continuada e em Gratuidade Regulamentar 

Receitas Dezembro 2019 

Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC) R$ 243.269.750,74 

Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)¹ R$ 202.522.067,49 

Compromisso de Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada² R$ 67.500.605,09 

Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar³ R$ 33.760.428,65 

Despesas 
 

em Educação Básica e Continuada
4
 R$ 98.737.462,47 

em Gratuidade Regulamentar R$  57.694.363,55 

Hora-Aluno
5
 

 
Hora-aluno Total 11.743.666 

Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar 6.137.303 

Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Educação Básica e 

Continuada
6
 

R$ 31.236.857,38 

% da RLCC Aplicado em Educação Básica e Continuada 48,8% 

Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Gratuidade 

Regulamentar
7
 

R$ 23.933.934,90 

% da RLCC Aplicado em Gratuidade Regulamentar 28,5% 

 Fonte: SESI/RS 

 

 1. Receita Líquida de Contribuição Compulsória: Corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição 

Compulsória Geral, em conformidade com o  Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 
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6.637, de 5 de novembro de 2008. 

2. Compromisso da RLCC em Educação: Corresponde à 33,33% da Receita Líquida de Contribuição 

Compulsória (RLCC). 

3. Compromisso da RLCC em Gratuidade: Corresponde à meta de 16,67% da Receita Líquida de 

Contribuição Compulsória (RLCC). 

4. Despesa em educação básica e continuada: Corresponde a despesa total em educação básica e continuada, 

deduzidas as receitas de serviços e demais receitas em educação básica e continuada, conforme Resolução 

SESI-CN nº 040/2018. 

5. Hora-Aluno: Considera a soma das horas destinadas ao desenvolvimento dos alunos matriculados em cursos 

de educação básica e continuada, dentro de um determinado período, nas unidades operacionais. 

6. Resultado do Cumprimento da RLCC em Educação: Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), de 

aplicação da receita líquida de contribuição compulsória para a gratuidade, em relação ao compromisso de 

33,33%. 

7. Resultado do Cumprimento da RLCC em Gratuidade: Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), 

da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação 

à meta regulamentar. 

 

Tabela 26 - Matrículas em educação Básica em Gratuidade Regulamentar 

Programa/Modalidade 
Matrícula Total em Gratuidade 

Regulamentar 

Ensino Médio 1.053 

Ensino Médio 1.053 

Educação de Jovens e Adultos 9.127 

EJA - Ensino Fundamental anos finais EAD 2.109 

EJA - Ensino Médio EAD 7.018 

Total 10.180 

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD/2019   

 

A gratuidade do SESI/RS está alicerçada em Educação Básica com foco no Ensino 

Médio e EJA – EAD. Ao todo foram ofertadas 10.180 matrículas gratuitas regulamentares. O 

SESI/RS conta com cinco escolas de ensino médio, localizadas nos municípios de Gravataí, 

Sapucaia do Sul, Pelotas, Montenegro e São Leopoldo (recentemente autorizada). Em 2019, o 

SESI/RS ofertou a modalidade de EJA por meio de 17 polos em diferentes cidades do Estado.  

 
Tabela 27 - Matrículas em Educação Continuada em Gratuidade Regulamentar 

Programa/Modalidade 
Matrícula Total em Gratuidade 

Regulamentar 

Educação Continuada 13.228 

Educação Continuada em Educação 7.701 

Educação Continuada em Saúde e Segurança 58 

Educação Continuada em Cultura 2.101 

Esporte - Atleta do Futuro 3.368 

Total 13.228 

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD/2019   

 

Adicionalmente às ações gratuitas em Educação Básica, o SESI/RS ofertou 13.228 

matrículas em Educação Continuada no ano de 2019. Entre as ações de Educação Continuada 

se destacam as ações em Educação Continuada em Educação, com intuito de assegurar uma 

educação transformadora voltada para o mundo do trabalho aos trabalhadores e seus 

dependentes.  
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Tabela 28 - Hora-Aluno em Educação Básica em Gratuidade Regulamentar 

Programa/Modalidade Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar 

Ensino Médio 1.654.143 

Ensino Médio 1.654.143 

Educação de Jovens e Adultos 4.007.897 

EJA - Ensino Fundamental anos finais EAD 918.350 

EJA - Ensino Médio EAD 3.089.547 

Total 5.662.040 

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - 

SMD/2019 
  

Em consonância com a estratégia de concentrar as vagas de gratuidade em ações de 

Educação Básica, do montante de 6.137.284 horas-alunos 5.662.040 (92%) são oriundas das 

matrículas em EJA-EAD e Ensino Médio Regular. 

 

Tabela 29 - Hora-Aluno em Educação Continuada Realizadas em Gratuidade Regulamentar 

Programa/Modalidade 
Hora-Aluno Total em Gratuidade 

Regulamentar 

Educação Continuada  475.263  

Educação Continuada em Educação  29.581  

Educação Continuada em Saúde e Segurança  1.037  

Educação Continuada em Cultura  180.374  

Esporte - Atleta do Futuro  264.271  

Total  475.263  

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD/2019   

 

Em 2019, o SESI/RS também ofertou vagas em gratuidade regulamentar em ações 

voltadas para o mundo do trabalho, ações culturais e atividade física esportiva. Esta última 

tem como objetivo proporcionar às crianças e aos adolescentes uma atividade esportiva com 

uma formação mais abrangente, além do esporte, desenvolvendo conceitos transversais como 

saúde, educação, empreendedorismo e sustentabilidade. 

 

Tabela 30 - Gasto Médio Hora-Aluno em Educação Básica 

Programa/Modalidade Gasto Médio Hora-Aluno 

Educação Infantil R$ 9,38 

Creche R$ 9,78 

Pré-Escola R$ 9,20 

Ensino Médio R$ 12,54 

Ensino Médio R$ 12,54 

Educação de Jovens e Adultos R$ 7,56 

EJA - Ensino Fundamental anos finais EAD R$ 6,70 

EJA - Ensino Médio EAD R$ 7,81 

 Fonte: SESI/RS 

  

Em relação ao gasto médio hora-aluno, os valores realizados estão equivalentes às 

demais Federações do Sistema. O ensino médio apresenta pequena diferença em relação à 

média Brasil
14

 (R$ 11,10), fato que reflete os investimentos despendidos na construção da 

nova escola de São Leopoldo. 

                                                           
14

 Com base no relatório Executivo do 3º trimestre emitido pelo Departamento Nacional. 
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Tabela 31 - Gasto Médio Hora-Aluno Realizado em Educação Continuada 

Programa/Modalidade Gasto Médio Hora-Aluno 

Educação Continuada R$ 10,56 

Educação Continuada em Educação R$ 9,26 

Educação Continuada em Saúde e Segurança R$ 17,61 

Educação Continuada em Promoção de Saúde R$ 4,75 

Educação Continuada em Cultura R$ 18,26 

Esporte - Atleta do Futuro R$ 11,66 

Total R$ 10,56 

 Fonte: SESI/RS 

  
Tabela 32 - Despesa Total em Educação Básica em Gratuidade Regulamentar 

Programa/Modalidade 
Despesa Total em Gratuidade 

Regulamentar 

Ensino Médio R$ 20.744.850,27 

Ensino Médio R$ 20.744.810,80 

Educação de Jovens e Adultos R$ 30.281.253,58 

EJA - Ensino Fundamental anos finais EAD R$ 6.149.443,27 

EJA - Ensino Médio EAD R$ 24.131.810,32 

Total R$ 51.026.064,39 

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD/2019. 

 Nota: Despesa total realizada em gratuidade regulamentar = gasto médio hora-aluno x hora-aluno realizado em 

gratuidade regulamentar. 

 

Tabela 33 - Despesa Total em Educação Continuada em Gratuidade Regulamentar 

Programa/Modalidade 
Despesa Total em Gratuidade 

Regulamentar 

Educação Continuada 6.668.299,16 

Educação Continuada em Educação 274.039,37 

Educação Continuada em Saúde e Segurança 18.263,55 

Educação Continuada em Cultura 3.293.371,68 

Esporte - Atleta do Futuro 3.082.624,56 

Total 6.668.299,16 

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD/2019 

 Nota: Despesa total realizada em gratuidade regulamentar = gasto médio hora-aluno x hora-aluno realizado em 

gratuidade regulamentar. 

 

Por fim, as tabelas 32 e 33 totalizam os mais de R$ 57 milhões investidos pelo 

SESI/RS em ações de gratuidade. Este valor representa os 28,5% da receita líquida de 

contribuição compulsória destinada à gratuidade, em conformidade com o Art. 69 do seu 

Regulamento, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008. 

 

6.6. Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas 

explicativas 

 

Os demonstrativos contábeis do exercício de 2019 serão publicados oportunamente no 

endereço eletrônico abaixo informado após exame e opinião da auditoria independente, bem 

como apreciação pelo Conselho Nacional. 

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

 

https://www.sesirs.org.br/transparencia/sesi/demonstracoes-contabeis
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6.7. Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com 

legislação específica 

 

Não se aplica. 

7. Áreas especiais da gestão 

7.1. Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados 

a) Demonstração da força de trabalho 

A força de trabalho do SESI/RS nos exercícios de 2018 e 2019 está demonstrada 

conforme quadro a seguir: 

Quadro 29 - Força de Trabalho do SESI/RS  

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

2019 1.858 1.858 612 434 

2018 1.680 1.680 465 340 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

Observação: Situação apurada em 31/12/2018 e 31/12/2019 

 

Além da força de trabalho própria, o SESI - Departamento Regional do RS também 

possui contratos de mão-de-obra terceirizada para prestação de serviços nas áreas de limpeza, 

portaria, vigilância armada e desarmada, num total de 287 funcionários terceiros, totalizando 

um desembolso anual de R$ 1.074.104,93 em 2019. 

 

b) Demonstração da distribuição da força de trabalho, discriminando efetivos e 

temporários 

 

Em relação à distribuição da força de trabalho, o SESI/RS não adota a forma de 

contratação temporária, sendo seu quadro composto de contratos efetivos. 

 

c)  Conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal no 

âmbito da unidade jurisdicionada, especialmente no contexto da execução da sua 

atividade-fim 

 

No exercício de 2019, 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. 

 

d) Qualificação da força de trabalho  
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A qualificação da força de trabalho, quanto ao grau de escolaridade, está demostrada 

no quadro a seguir, considerando os empregados ativos em 31 de dezembro de 2019 e do 

exercício anterior. 

 

 
Quadro 30 - Quantidade de Empregados do SESI/RS por grau de Escolaridade 

Efetivos/Celetistas 
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 55 85 650 869 165 30 4 

2018 60 81 579 770 155 30 5 

Legenda - Nível de Escolaridade 

1 Ensino Fundamental incompleto;  

2 Ensino Fundamental completo;  

3 Ensino Médio ou Técnico completo;  

4 Superior completo; 

5 Aperfeiçoamento/Especialização/Pós-Graduação completo;  

6 Mestrado completo;  

7 Doutorado completo. 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

e) Descrição das iniciativas da unidade jurisdicionada para capacitação e treinamento 

dos servidores nela lotados 

 

O processo de desenvolvimento, aprendizagem e disseminação do conhecimento aos 

empregados do SESI/RS está baseado em uma política de educação corporativa que orienta e 

descreve sobre as principais frentes de atuação e de ações voltadas para a qualificação do 

quadro funcional. As ações realizadas estão diretamente ligadas às estratégias e necessidades 

da organização que direciona seu movimento para a transformação e fortalecimento das áreas 

finalísticas de Educação e Saúde. 

Em conformidade com esses direcionamentos, foram tomadas iniciativas de 

capacitações e desenvolvimentos para o aprimoramento das equipes das áreas supracitadas, a 

fim de qualificar os serviços prestados à indústria e aos seus trabalhadores. 

Em 2019 foram realizadas 33,67HH (Hora-Homem) de capacitação. A estratégia 

estabelecida procurou atender o aumento significativo de demandas por serviços de segurança 

de trabalho, intensificando-se a contratação e qualificação dos profissionais envolvidos nessa 

área. O maior volume de capacitações ocorreu referente o tema das normas regulamentadoras 

(NR 6, NR 10, NR 23 e NR 35). Além disso, fortaleceram-se os treinamentos na área de apoio 

ao negócio objetivando a melhoria e agilidade na entrega das demandas. 

 

f) Custos associados à manutenção dos recursos humanos;  

Os custos associados com manutenção de recursos humanos, no exercício de 

referência do relatório de gestão e a base comparativa, seguem demonstrados no quadro 

abaixo: 

 

Quadro 31 - Custos com Recursos Humanos 

Tipologias/ Vencimentos e Despesas Variáveis Total do 
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Exercícios Vantagens 

Fixas Adicionais Indenizações 

Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários 

Demais 

Despesas 

Variáveis 

Exercício 

Efetivos/Celetistas 

2019 
R$ 

94.915.562,56 

R$ 

198.168,63 

R$ 

2.134.340,84 

R$ 

19.159.854,70 

R$ 

923.216,58 

R$ 

117.331.143,31 

2018 
R$ 

77.123.052,66 

R$ 

333.462,48 

R$ 

1.664.435,74 

R$ 

16.983.348,73 

R$ 

636.172,54 

R$ 

96.740.472,15 

Fonte: Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

g) Descrever os principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade 

jurisdicionada e as providências adotadas para mitigá-los 

 

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 organizacionais desejáveis para o perfil 

das vagas. 

Providências adotadas pelo SESI/RS para mitigar o risco: 

 Refinamento na divulgação de informações detalhadas aos candidatos sobre a 

metodologia de atuação da Entidade; 

 Inclusão de etapas qualitativas, como por exemplo, prova prática, dinâmica de grupo e 

avaliação psicológica; 

 Reunião com os gestores proporcionando melhor entendimento e participação na 

abertura da vaga e etapas seletivas. 

 

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; 

 Implementação de rotinas automatizadas no processo; 

 Aplicação de Checklist de verificação de consistência de dados; 

 Revisão periódica da legislação correspondente e dos parâmetros dos sistemas 

informatizados. 

 

Risco: Índice de turnover (rotatividade de pessoas), gerando perda de competências 

organizacionais. 

Providências adotadas para mitigar o risco: 

 Campanhas internas de responsabilidade social e qualidade de vida no trabalho, como 

ações de promoção da saúde e bem-estar dos empregados; 

 Promoção de condições de trabalho adequadas e da saúde dos trabalhadores; 

 Manutenção de benefícios; 

 Estímulo à educação inicial e continuada; 
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 Investimento em ações de desenvolvimento de competências através de capacitações a 

distância. 

 

h) Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas 

 

Em relação aos indicadores gerenciais relacionados à gestão de pessoas que mensuram 

o seu desempenho, o SESI/RS, em 2019, utilizou os descritos a seguir. 

A “Média de dias de Captação e Seleção” identifica o tempo médio de realização 

dos processos seletivos que se destinam a preencher vagas existentes ao longo do ano. Trata-

se de um indicador de impacto direto nos negócios. A meta prevista, em 2019, foi de 50 dias 

para a realização dos processos seletivos. Sendo que se atingiu uma média de 41 dias, 

superando a meta prevista. 

Merece destaque o atendimento da meta nos últimos períodos em decorrência do 

aperfeiçoamento contínuo do processo de captação e seleção de pessoas contribuindo com a 

contratação ágil e assertiva em relação aos perfis profissionais, necessário ao desempenho das 

operações do SESI/RS. A atuação da equipe de Captação e Seleção mais próxima da 

estratégia do negócio, bem como a inclusão de etapas qualitativas, contribuiu para a melhoria 

do processo. 

O “Tempo Médio de Capacitação por Empregado” verifica a carga horária média 

de horas investidas no desenvolvimento da força de trabalho. A meta prevista para 2019 foi de 

40HH, definida pela área de planejamento estratégico em conjunto com a Gestão. O resultado 

global atingido pelo SESI/RS foi de 33,67HH. Neste período foram intensificadas as 

capacitações de qualificação profissional na área de segurança de trabalho, referente ao tema 

das normas regulamentadoras, buscando atender as exigências do mercado. 

Já o “Turnover” reflete o índice médio de rotatividade a partir da substituição de 

empregados. Em 2019, a meta para este indicador foi de 16%, sendo que este índice ficou em 

16%. As substituições ocorreram com maior frequência nas áreas de Educação e Atendimento 

ao Cliente. As admissões por aumento de quadro concentraram-se, predominantemente, nas 

áreas de Educação e Saúde e Segurança no Trabalho, com destaque para os cargos de Monitor 

de Projetos Educacionais, Professor de Ensino Médio, Técnico de Enfermagem e Técnico de 

Segurança do Trabalho. 
O SESI/RS contou com estagiários nos exercícios de 2018 e 2019, conforme 

demonstrado no quadro a seguir: 

 

Quadro 32 - Estagiários do SESI/RS  

Estagiários 
Lotação 

Efetiva 

Ingressos no 

Exercício 

Egressos no 

Exercício 

2019 36 36 40 

2018 40 32 23 

     Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

Observação: Situação apurada em 31/12/2018 e 31/12/2019 
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No que concerne à contratação de estagiários, o SESI/RS possui contrato com o agente 

integrador Núcleo Regional do Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RS no Estado, tendo como objeto 

de contratação a prestação de serviços de mediação entre o IEL/RS e as instituições de ensino. 

O agente integrador é informado pelo SESI/RS sobre a necessidade de contratação de 

estagiário. O IEL/RS, por sua vez, realiza identificação de perfil, análise de aderência para a 

vaga e encaminha os candidatos pré-selecionados para entrevista com o gestor solicitante. 

Após a seleção, o agente integrador realiza a devolutiva aos candidatos, analisa e valida a 

documentação necessária para a celebração do Termo de Contrato de Estágio, prevista em 

Lei. 

 

7.2. Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 

 

Encontra-se vigente a Resolução nº 0827/2012, aprovada pelo Conselho Regional do 

SESI/RS, em 15/05/2012, que institui o Plano de Gestão da Remuneração e Carreiras do 

Sistema FIERGS/CIERGS, com abrangência para os empregados do SESI/RS. O Plano é o 

conjunto de políticas, normas e procedimentos que estabelecem as estruturas de cargos, 

desenho de carreiras, formas de remuneração e metodologias de gestão da performance 

organizacional, gerencial e funcional, aplicáveis aos empregados do SESI/RS.  

Os cargos gerenciais são exercidos por empregados enquadrados no Plano de Gestão 

da Remuneração e Carreiras vigente e recebem o valor atribuído ao respectivo cargo básico e 

sua remuneração é complementada pelo salário do Cargo de Confiança.   

O Adicional por Tempo de Serviço corresponde a 2% sobre o salário do cargo básico, 

pago mensalmente, para cada 05 anos de efetivo serviço prestado, conforme previsto em 

Convenção Coletiva de Trabalho. Este adicional é limitado, a partir de 1º de abril de 2018, a 

quatro (04) quinquênios e terá a incidência máxima ao limite do salário de contribuição à 

Previdência Social. Aos empregados que na data de 31 de março de 2018 percebiam valor 

maior do que R$ 112,92 (cento e doze reais e noventa e dois centavos) por quinquênio 

adquirido, fica assegurada a manutenção deste valor, porém sem correção futura. Este valor 

passará a ser novamente reajustado, quando atingir 2% do limite do salário de contribuição à 

Previdência Social. 

Quanto à remuneração dos membros do Conselho Regional, mesmo havendo previsão 

no Regulamento em seu artigo 39, letra “n”, da prerrogativa do Conselho Regional fixar 

cédula de presença de seus membros, esta não é adotada pelo SESI/RS. 

 
Quadro 33 - Quadro de remuneração dos administradores no exercício de referência 

Identificação Dos Administradores 

Cargo Nome 
Remuneração 

Anual (R$) 

Administradores Da Entidade: 

Diretor Regional Gilberto Porcello Petry R$                 - 

Membros Do Conselho Regional: 

Presidente Do Conselho Regional Gilberto Porcello Petry R$                 - 

Membro Titular 1 Atividade Industrial Arildo Bennech Oliveira R$                 - 

Membro Titular 2 Atividade Industrial Flavio Haas R$                 - 
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Identificação Dos Administradores 

Membro Titular 3 Atividade Industrial Gilberto Ribeiro R$                 - 

Membro Titular 4 Atividade Industrial Raul Heller R$                 - 

Membro Titular 1 Categoria Econômica Da Pesca Torquato Ribeiro Pontes Netto R$                 - 

Membro Titular 1 Governo Do Estado  Ivanio Bernardon R$                 - 

Membro Titular 1 Trabalhadores Da Indústria Nelson Menegotto R$                 - 

Membro Titular 1 Ministério Do Trabalho E 

Emprego 
Getúlio De Figueiredo Silva Júnior R$                 - 

Membro Suplente 1 Atividade Industrial Marcos Odorico Oderich R$                 - 

Membro Suplente 2 Atividade Industrial Maristela Cusin Longhi R$                 - 

Membro Suplente 3 Atividade Industrial Nelson Eggers R$                 - 

Membro Suplente 4 Atividade Industrial 
Vittorio Antônio Da Silva 

Ardizzone 
R$                 - 

Membro Suplente 1 Governo Do Estado  Frederico Martin Gunnar Dürr R$                 - 

Membro Suplente 1 Ministério do Trabalho e 

Emprego 
Willis Urbano Taranger R$                 - 

Membro Suplente 1 Trabalhadores da Indústria Rogério Borges Siqueira R$                 - 

Superintendência Regional: 

Superintendente Regional do SESI/RS Juliano André Colombo R$ 562.466,04 

Superintendente Regional do SESI/RS - Substituta Elaine Kerber R$                 - 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

 

 

Quadro 34 - Quadro de remuneração dos administradores  

Remuneração Dos Administradores  - Quadro Consolidado 

Rubrica Valores 

Função de Confiança R$ 442.550,40 

Salário R$ 110.466,12 

Adicional por Tempo De Serviço R$ 9.449,52 

Total R$ 562.466,04 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 

Observação: quadro consolidado no exercício de referência 

 
Quadro 35 - Quadro de remuneração dos administradores - outros pagamentos 

Rubrica Valores (RS) 

Não há ocorrência de outros pagamentos no exercício R$  - 

Fonte: Sistema Universal de RH da Gestão Administrativa de Pessoas – GEAPE 
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7.3. Gestão de patrimônio imobiliário 

 
Quadro 36 - Relação de Imóveis da Entidade 

Localização do Imóvel  Utilidade 
Exercício 2017 Exercício 2018 Exercício 2019 

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

CAT 16 - Bagé - Endereço: Av. Espanha, N°287 - 

Bairro: Centro - Cidade: Bagé 
CAT - Centro De Atividades Local   R$           3.170.122,56   R$     3.163.721,26   R$           3.331.080,86  

CAT 14 - Bento Gonçalves - Endereço: Av. Presidente 

Costa E Silva, N°130 - Bairro: Planalto - Cidade: Bento 

Gonçalves  

CAT - Centro De Atividades Local   R$         10.663.874,11   R$   10.717.098,59   R$         11.891.874,64  

CAT 14 - Bento Gonçalves - Endereço: Rua Sete De 

Setembro, S/N - Bairro: Fenavinho - Cidade: Bento 

Gonçalves 

CE- Centro Esportivo  R$           5.416.630,76   R$      5.439.883,56   R$           5.331.686,40  

CAT 30 - Cachoeirinha - Endereço: Rua Vereador José 

Stuart Da Silva, N°1015 - Bairro: Distrito Industrial - 

Cidade: Cachoeirinha  

CAT - Centro De Atividades Local  R$           9.823.135,98   R$      9.603.379,26   R$           9.473.915,54  

CAT 28 - Campo Bom - Endereço: Av. Presidente 

Vargas, N° 937 - Bairro: Porto Blos - Cidade: Campo 

Bom 

CAT - Centro De Atividades Local   R$           5.345.564,16   R$     5.681.175,00   R$           5.611.473,00  

CAT 28 - Campo Bom - Endereço: Rua Alberto 

Rubenich, N°11 - Cidade: Dois Irmãos 

Cedido Ao Município De Campo 

Bom 
 R$           3.708.868,21   R$      3.622.055,17   R$           3.535.242,13  

CAT 42 - Canela - Endereço: Rua Francisco Bertoluci, 

N°504 - Bairro: Leodoro De Azevedo - Cidade: Canela 
CAT - Centro De Atividades Local  R$           5.818.252,82   R$    5.701.590,14   R$           5.584.927,46  

CAT 12 - Canoas - Endereço: Rua Aurora, N°1220, 

Bairro: Vila Rosa - Cidade: Canoas 
CAT - Centro De Atividades  R$           6.702.639,57   R$    6.601.072,89   R$           6.471.404,85  

CAT 12 - Canoas  - Endereço: Rua Regente Feijó, 

N°175 Bairro: Centro - Cidade: Canoas 
Imóvel Vendido Em Leilão Em 2018  R$              444.018,96   R$                     -     R$                             -    

CAT 08 - Caxias Do Sul - Endereço: Rua Pinheiro 

Machado, N°3251 - Bairro São Pelegrino - Cidade: 

Caxias Do Sul 

CAT - Centro De Atividades Local   R$           4.655.354,15   R$     4.552.598,39   R$           4.665.026,23  
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Localização do Imóvel  Utilidade 

Exercício 2017 Exercício 2018 Exercício 2019 

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

CAT 08 - Caxias Do Sul - Endereço: Rua Ciro De Lavra 

Pinto, N° 818 - Bairro: Interlagos - Cidade: Caxias Do 

Sul  

CE - Centro Esportivo  R$         11.143.305,13   R$  10.850.442,13   R$         13.463.965,18  

CAT 17 - Charqueadas - Endereço: Av. Cruz De Malta, 

N°1610 - Bairro: Centro - Cidade: Charqueadas 

Cedido Ao Município De 

Charqueadas 
 R$           1.163.748,02   R$     1.141.486,10   R$           1.119.224,18  

Departamento Regional - Endereço: Av. Rio São 

Gonçalo, N° 328 - Bairro: Passo D'Areia - Porto Alegre 
Imóvel Desocupado  R$              101.248,52   R$      100.830,56   R$              100.412,60  

Departamento Regional - Endereço: Av. João Elustondo 

Filho, N°330 - Bairro: Sarandi - Cidade: Porto Alegre 

Estacionamento Sede Departamento 

Regional 
 R$              854.573,23   R$      854.573,23   R$              854.573,23  

Departamento Regional - Endereço: Av. João 

Elustondo, N°580 - Bairro: Sarandi - Cidade: Porto 

Alegre 

Estacionamento Sede Departamento 

Regional 
 R$              721.179,08   R$      719.028,44   R$              717.953,12  

Departamento Regional - Endereço: Rua Camoati, N° 

118 E 136 - Bairro: Passo D'Areia - Cidade: Porto 

Alegre 

Imóvel Desocupado   R$              345.191,60   R$      338.196,32   R$              331.201,04  

Departamento Regional - Endereço: Rua Guaracapá, 

N°59 - Bairro: Passo D'Areia - Cidade: Porto Alegre  
Comodato - Mitra Porto Alegre  R$              490.128,48   R$        488.542,44   R$              486.956,40  

Departamento Regional - Endereço: Rua João Elustondo 

Filho, S/Nº - Bairro: Sarandi - Cidade: Porto Alegre 

Estacionamento Sede Departamento 

Regional 
 R$              320.000,00   R$       320.000,00   R$              320.000,00  

Departamento Regional - Endereço: Av. Assis Brasil, 

8787 - Blocos 1, 4 E 10 - Bairro: Sarandi - Cidade: 

Porto Alegre 

Sede Departamento Regional  R$         30.149.088,38   R$     30.224.621,97   R$         31.326.804,80  

CAT 19 - Erechim - Endereço: Rua Carlos Demoliner, 

N°414 - Bairro: Linho - Cidade: Erechim 
CE- Centro Esportivo  R$           6.524.654,30   R$     6.448.562,13   R$           6.323.529,69  

CAT 19 - Erechim - Endereço:  Rua 24 De Outubro, 

N°180 - Bairro: Três Vendas - Cidade: Erechim  
CAT - Centro De Atividades Local   R$           7.254.974,63   R$     7.060.339,72   R$           6.914.645,08  
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Localização do Imóvel  Utilidade 

Exercício 2017 Exercício 2018 Exercício 2019 

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

CAT 18 - Esteio - Endereço: Av. Presidente Vargas Nº 

1204 - Bairro: Centro - Cidade: Esteio 
CAT - Centro De Atividades Local   R$           3.088.914,17   R$    3.024.065,69   R$           2.970.585,08  

CAT 98 - Farroupilha - Endereço: Rua Papa João 

XXIII, S/Nº - Bairro: Imigrante - Cidade: Farroupilha 
Imóvel Em Construção  R$                             -     R$                 -     R$              609.386,67  

CAT 32 - Estrela - Endereço: Rua Júlio De Castilhos, 

N° 1782 - Bairro: Cristo Rei - Cidade: Estrela 
CAT- Centro De Atividades Local   R$           5.657.671,14   R$     7.022.479,17   R$           7.097.172,41  

CAT 14 - Bento Gonçalves - Endereço: Av. Perimetral 

Com Rua Antônio Bortolini, N° 222 - Cidade: Garibaldi 
CE - Centro Esportivo  R$           2.217.674,62   R$  2.186.441,02   R$           2.155.687,42  

CAT 47 - Gravataí - Endereço: Av. Senador Ney Brito, 

N°655 - Bairro: Bom Sucesso - Cidade: Gravataí 
CAT- Centro De Atividades Local  R$         11.091.188,92   R$     11.227.910,80   R$         11.126.270,77  

CAT 10 - Guaíba - Endereço: Av. Dona Frutuosa, 

N°495 - Bairro: Coronel Nassuca - Cidade: Guaíba 
CAT- Centro De Atividades Local  R$           3.327.978,98   R$     3.438.867,65   R$           3.674.389,09  

CAT 10 - Guaíba - Endereço: Rua Cel Serafim Silva, 

N°123 - Bairro: Centro - Cidade: Guaíba 
Cedido Ao Município De Guaíba  R$              352.350,35   R$        343.735,67   R$              335.120,99  

CAT 13 - Guaporé - Endereço: Av. Alberto Pasqualini, 

N°710 - Bairro: Centro - Cidade: Guaporé 
CAT- Centro De Atividades Local   R$           2.223.300,71   R$     2.171.346,47   R$           2.469.815,25  

CAT 13 - Guaporé - Endereço: Rua Padre Aldo 

Bortoncello, N° 75 - Bairro: São Cristóvão - Cidade: 

Guaporé 

CE - Centro Esportivo  R$              583.613,19   R$       570.775,35   R$              557.937,51  

CAT 90 - Igrejinha - Endereço: Rua Dona Lidia, N°512 

- Bairro: Figueira - Cidade: Igrejinha 
CAT- Centro De Atividades Local  R$           6.087.635,77   R$    5.973.849,89   R$           5.850.208,01  

CAT 21 - Ijuí - Endereço: Av. Porto Alegre, N°319 - 

Bairro: Lulu Ilgenfritz - Cidade: Ijuí 
CAT-Centro De Atividade  R$           1.962.026,75   R$     1.899.016,23   R$           2.132.107,71  
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Localização do Imóvel  Utilidade 

Exercício 2017 Exercício 2018 Exercício 2019 

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

CAT 21 - Ijuí Endereço: Rua José Bonifácio, N°462 - 

Bairro: Centro - Cidade: Ijuí 
Imóvel Vendido Em Leilão Em 2018  R$              267.174,91   R$                    -     R$                             -    

CAT 06 - Lajeado - Endereço: Rua Amazonas, N° 1815 

- Bairro: Universitário - Cidade Lajeado  
CAT- Centro De Atividades Local   R$           1.717.722,64   R$      1.844.480,27   R$           1.790.560,55  

CAT 06 - Lajeado - Endereço: Rua Bento Gonçalves, 

N° 611 - Bairro: Centro - Cidade: Lajeado 
Imóvel Vendido Em Leilão Em 2018  R$              480.116,25   R$       473.662,65   R$              467.209,05  

CAT 09 - Passo Fundo - Endereço:  Rua Noé Vieira, 

110 Terreno  Cidade: Marau 
CE - Centro Esportivo  R$           1.899.832,51   R$       1.853.304,30   R$           2.675.953,32  

CAT 22 - Montenegro - Endereço: Rua Campos Netto, 

N°455 - Bairro: Senai - Cidade: Montenegro 
CAT- Centro De Atividades Local  R$         15.252.010,13   R$     14.902.781,33   R$         14.609.771,85  

CAT 22 - Montenegro - Endereço: Rua Capitão Cruz, 

N°1761 - Bairro: Centro - Cidade: Montenegro 
Em Processo De Venda/Leilão  R$              342.525,83   R$        335.918,99   R$              329.312,15  

CAT 05 - Novo Hamburgo - Endereço: Rua Guia 

Lopes, N° 3146 - Bairro: Rondônia - Cidade: Novo 

Hamburgo 

CAT- Centro De Atividades Local   R$           6.909.204,90   R$   6.779.696,90   R$           6.907.784,51  

CAT 25 - Panambi - Endereço: Av. Konrad Adenauer, 

N°350 (Lotes 1 A 12, Quadra 87) - Bairro: Centro - 

Cidade: Panambi 

CAT- Centro De Atividades Local   R$           5.164.837,85   R$    5.072.694,52   R$           5.207.435,17  

CAT 43 - Parobé - Endereço: Rua Da Paz, N°12 - 

Bairro: Centro - Cidade: Parobé 
CAT- Centro De Atividades Local  R$           2.671.589,66   R$       2.585.936,74   R$           2.570.111,34  

CAT 09 - Passo Fundo - Endereço: Rua Cel. Camisão, 

N°283 - Bairro: Vila Popular - Cidade: Passo Fundo 
CAT- Centro De Atividades Local   R$           5.907.053,39   R$     5.976.468,36   R$           5.856.942,72  

CAT 09 - Passo Fundo - Endereço:  Rua Moron, 

N°1401 -  Bairro: Centro - Cidade: Passo Fundo 
Desocupado  R$              420.905,04   R$     417.241,80   R$              413.578,56  
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Localização do Imóvel  Utilidade 

Exercício 2017 Exercício 2018 Exercício 2019 

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

CAT 03 - Pelotas - Endereço: Av. Bento Gonçalves, 

N°4823 - Bairro: Fragata - Cidade: Pelotas 
CAT- Centro De Atividades Local  R$           9.701.009,93   R$      9.581.177,34   R$           9.944.708,71  

CAT 03 - Pelotas - Endereço: Rua General Neto, 

N°1151 - Bairro: Centro - Cidade: Pelotas 
Desocupado  R$              153.326,10   R$      149.090,70   R$              144.855,30  

CAT 24 - Portão - Endereço: Rua Uruguaiana, 448 - 

Bairro: Jardim Riva - Cidade: Portão 
CAT- Centro De Atividades Local   R$           2.086.499,02   R$      2.075.772,60   R$           1.998.558,60  

CAT 01 - Porto Alegre - Endereço: Av. Bento 

Gonçalves, N°4195 - Bairro Centro - Cidade: Porto 

Alegre 

Imóvel Desocupado  R$              326.184,19   R$     320.657,83   R$              315.131,47  

CAT 26 - Rubem Berta - Endereço: Av. Paulino G. 

Barcelos, N°307 -  Bairro: Rubem Berta - Cidade: Porto 

Alegre 

CAT- Centro De Atividades Local   R$           9.384.441,22   R$     9.177.434,14   R$           9.024.328,14  

Ce- Anchieta - Endereço: Rua Jaime Vignoli, N°693 - 

Bairro: Anchieta - Cidade: Porto Alegre 
Comodato - SENAI  R$           1.280.927,68   R$     1.255.850,08   R$           1.230.772,48  

CAT 01 - Porto Alegre - Endereço: Trav. Francisco 

Leonardo Truda, 40 - 3. Andar - Bairro: Centro - 

Cidade: Porto Alegre 

CAT- Centro De Atividades Local  R$           3.196.225,26   R$     3.128.955,78   R$           3.061.686,30  

CAT 01 - Porto Alegre - Endereço: Trav. Francisco 

Leonardo Truda, 40 - 4. Andar - Conjunto 41 - Bairro: 

Centro - Cidade: Porto Alegre 

CAT- Centro De Atividades Local  R$                87.715,66   R$       85.437,10   R$                83.158,54  

CAT 01 - Porto Alegre - Endereço: Trav. Francisco 

Leonardo Truda, 40 - 4. Andar - Conjunto 42 - Bairro: 

Centro - Cidade: Porto Alegre 

CAT- Centro De Atividades Local  R$                45.360,00   R$         44.100,00   R$                42.840,00  

CAT 01 - Porto Alegre - Endereço: Trav. Francisco 

Leonardo Truda, 40 - 4. Andar - Conjunto 43 - Bairro: 

Centro - Cidade: Porto Alegre 

CAT- Centro De Atividades Local  R$                45.360,00   R$        44.100,00   R$                42.840,00  

CAT 01 - Porto Alegre - Endereço: Trav. Francisco 

Leonardo Truda, 40 - 4. Andar - Conjunto 45 - Bairro: 

Centro - Cidade: Porto Alegre 

CAT- Centro De Atividades Local  R$                45.360,00   R$        44.100,00   R$                42.840,00  
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Localização do Imóvel  Utilidade 

Exercício 2017 Exercício 2018 Exercício 2019 

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

CAT 01 - Porto Alegre - Endereço: Trav. Francisco 

Leonardo Truda, 40 - 4. Andar - Conjunto 46 - Bairro: 

Centro - Cidade: Porto Alegre 

CAT- Centro De Atividades Local  R$                45.360,00   R$         44.100,00   R$                42.840,00  

CAT 01 - Porto Alegre - Endereço: Trav. Francisco 

Leonardo Truda, 40 - 4. Andar - Conjunto 47 - Bairro: 

Centro - Cidade: Porto Alegre 

CAT- Centro De Atividades Local  R$              198.336,14   R$     193.397,30   R$              188.458,46  

CAT 01 - Porto Alegre - Endereço: Trav. Francisco 

Leonardo Truda, 40 - 6. Andar - Bairro: Centro - 

Cidade: Porto Alegre 

CAT- Centro De Atividades Local  R$              255.885,70   R$        245.272,42   R$              222.232,16  

CAT 01 - Porto Alegre - Endereço: Trav. Francisco 

Leonardo Truda, 40 - 7. Andar - Bairro: Centro - 

Cidade: Porto Alegre 

CAT- Centro De Atividades Local  R$              589.606,70   R$      573.726,26   R$              557.845,82  

CAT 01 - Porto Alegre - Endereço: Trav. Francisco 

Leonardo Truda, 40 - 8. Andar - Bairro: Centro - 

Cidade: Porto Alegre 

CAT- Centro De Atividades Local  R$              963.236,58   R$         939.070,62   R$              914.904,66  

CAT 01 - Porto Alegre - Endereço: Trav. Francisco 

Leonardo Truda, 40 -19. Andar - Bairro: Centro - 

Cidade: Porto Alegre 

CAT- Centro De Atividades Local  R$              318.882,22   R$        310.099,18   R$              301.316,14  

Departamento Regional - - Endereço: Av. Mauá, 1095 - 

Loja N. 1 Do Ed. Formac - Bairro: Centro - Cidade: 

Porto Alegre 

CAT- Centro De Atividades Local  R$              230.743,59   R$        224.506,59   R$              218.269,59  

Departamento Regional Box 240 - Garagem Mauá - 

Bairro: Centro - Cidade: Porto Alegre 
Garagem  R$                  6.480,00   R$             6.300,00   R$                  6.120,00  

Departamento Regional Box 401 - Garagem Mauá - 

Bairro: Centro - Cidade: Porto Alegre 
Garagem  R$                  6.480,00   R$          6.300,00   R$                  6.120,00  

Departamento Regional Box 419 - Garagem Mauá - 

Bairro: Centro - Cidade: Porto Alegre 
Garagem  R$                  6.480,00   R$           6.300,00   R$                  6.120,00  

Departamento Regional Box 420 - Garagem Mauá - 

Bairro: Centro - Cidade: Porto Alegre 
Garagem  R$                  6.480,00   R$            6.300,00   R$                  6.120,00  
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Localização do Imóvel  Utilidade 

Exercício 2017 Exercício 2018 Exercício 2019 

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

Departamento Regional - Box 519 - Garagem Mauá - 

Bairro: Centro - Cidade: Porto Alegre 
Garagem  R$                  6.480,00   R$             6.300,00   R$                  6.120,00  

Departamento Regional - Box 520 - Garagem Mauá - 

Bairro: Centro - Cidade: Porto Alegre 
Garagem  R$                  6.480,00   R$         6.300,00   R$                  6.120,00  

Departamento Regional - Box 554 - Garagem Mauá - 

Bairro: Centro - Cidade: Porto Alegre 
Garagem  R$                  6.480,00   R$             6.300,00   R$                  6.120,00  

Departamento Regional - Box 605 - Garagem Mauá - 

Bairro: Centro - Cidade: Porto Alegre 
Garagem  R$                  6.480,00   R$            6.300,00   R$                  6.120,00  

Departamento Regional - Box 609 - Garagem Mauá - 

Bairro Centro - Cidade: Porto Alegre 
Garagem  R$                  6.480,00   R$            6.300,00   R$                  6.120,00  

Departamento Regional - Box 612 - Garagem Mauá - 

Bairro: Centro - Cidade: Porto Alegre 
Garagem  R$                  6.480,00   R$            6.300,00   R$                  6.120,00  

Departamento Regional - Box 646 - Garagem Mauá - 

Bairro: Centro  - Cidade: Porto Alegre 
Garagem  R$                  6.480,00   R$           6.300,00   R$                  6.120,00  

Departamento Regional - Box 701 - Garagem Mauá - 

Bairro: Centro - Cidade: Porto Alegre 
Garagem  R$                  6.480,00   R$         6.300,00   R$                  6.120,00  

Departamento Regional - Box 702 - Garagem Mauá - 

Bairro: Centro - Cidade: Porto Alegre 
Garagem  R$                  6.480,00   R$            6.300,00   R$                  6.120,00  

Departamento Regional - Box 705 - Garagem Mauá - 

Bairro: Centro - Cidade: Porto Alegre 
Garagem  R$                  6.480,00   R$            6.300,00   R$                  6.120,00  

CAT 02 - Rio Grande - Endereço: Av. Senador Salgado 

Filho, N° 125 - Bairro: Centro - Cidade: Rio Grande 
CAT- Centro De Atividades Local   R$           2.451.222,44   R$     2.395.072,10   R$           2.387.431,61  
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Localização do Imóvel  Utilidade 

Exercício 2017 Exercício 2018 Exercício 2019 

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

CAT 02 - Rio Grande  - Endereço: Av. Cidade De 

Pelotas, N°147 - Bairro: Centro - Cidade: Rio Grande 

Comodato - Banco De Alimentos Do 

Sistema FIERGS 
 R$              183.789,73   R$         182.690,77   R$              181.591,81  

CAT 02 - Rio Grande - Endereço: Rua Marechal 

Floriano, N°193 - Bairro: Centro - Cidade: Rio Grande 
Imóvel Desocupado   R$              355.725,98   R$         347.165,66   R$              338.605,34  

CAT 02 - Rio Grande - Endereço: Rua Gen Neto, N°71 

- Zona Urbana - Cidade: Rio Grande 
Em Processo De Venda/Leilão  R$                34.560,00   R$        33.600,00   R$                32.640,00  

CAT 07 - Santa Cruz Sul - Endereço: Rua Carlos Trein 

Filho, N° 316  - Bairro: Centro - Cidade: Santa Cruz Do 

Sul  

CAT- Centro De Atividades Local   R$           3.563.263,81   R$       3.678.847,07   R$           3.720.919,19  

CAT 07 - Santa Cruz Sul- Endereço:  Rua Guilherme 

Hildebrand, S/N - Bairro: Arroio Grande - Cidade: 

Santa Cruz Do Sul  

CE - Centro Esportivo  R$           4.999.695,81   R$      4.902.396,13   R$           4.778.905,89  

CAT 23 - Santa Maria - Endereço: Av. Maestro R. 

Barbosa Ribas, N°424 - Bairro: Patronato - Cidade: 

Santa Maria  

CAT- Centro De Atividades Local  R$           3.585.168,66   R$       3.605.641,80   R$           3.514.905,36  

CAT 11 - Santa Rosa  - Endereço: Rua Cristóvão 

Leopoldo Meinertz, N°334 - Bairro: Vila Sulina - 

Cidade: Santa Rosa  

CAT- Centro De Atividades Local   R$           9.139.334,27   R$       8.931.423,09   R$           8.754.226,96  

CAT 15 - Santana Do Livramento - Endereço:  Rua 

Rivadavia Correa, N°557 - Bairro: Centro - Cidade: 

Santana Do Livramento  

Imóvel Vendido Em Leilão Em 2018  R$              244.886,11   R$                  -     R$                             -    

CAT 40 - Santo Ângelo - Endereço: Av. Venâncio 

Aires, N°5397 - Bairro: Invernada Da Casa - Cidade: 

Santo Ângelo 

CAT- Centro De Atividades Local  R$           2.757.642,02   R$      2.884.142,72   R$           2.856.936,90  

CAT 04 - São Leopoldo - Endereço: Av. Theodomiro 

Porto Da Fonseca, N° 87- Bairro: Centro - Cidade: São 

Leopoldo  

SESI Saúde  R$              164.725,88   R$         161.840,24   R$              232.966,60  

CAT 04 - São Leopoldo - Endereço: Rua Alberto 

Scherer, N°743 - Bairro: Rio Branco Cidade: São 

Leopoldo 

CAT- Centro De Atividades Local   R$           7.943.782,14   R$       9.285.841,17   R$         15.395.935,42  
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Localização do Imóvel  Utilidade 

Exercício 2017 Exercício 2018 Exercício 2019 

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

CAT 04 - São Leopoldo - Endereço: Rua Eugênio 

Shardong, N° 232 - Bairro: Rio Branco - Cidade: São 

Leopoldo 

Cedido Município De São Leopoldo  R$              183.927,48   R$     179.929,44   R$              175.931,40  

CAT 22 - Montenegro - Endereço: Rua Olavo Flores, 

S/Nº - Cidade: São Sebastião Do Cai 
Centro Educacional  R$              421.134,53   R$      411.425,21   R$              401.715,89  

CAT 20 - Sapiranga - Endereço: Av. 20 De Setembro, 

N° 6470 - Bairro: Amaral Ribeiro - Cidade: Sapiranga 
CAT- Centro De Atividades Local   R$           6.577.721,28   R$      7.268.996,42   R$           6.950.972,81  

CAT 29 - Sapucaia Do Sul - Endereço: Av. Sen. Lúcio 

Bitencourt, N°1080 - Bairro: Piratini - Cidade: Sapucaia 

Do Sul 

CAT- Centro De Atividades Local   R$         12.049.968,18   R$   11.815.204,38   R$         11.821.204,87  

CAT 29 - Sapucaia Do Sul - Endereço: Rua Monteiro 

Lobato, N°684 - Bairro: Primor - Cidade: Sapucaia Do 

Sul 

Imóvel Desocupado  R$           1.453.599,48   R$    1.420.999,44   R$           1.388.399,40  

CAT 32 - Estrela - Endereço: Av. 1 Leste, Quadra 042, 

Lote 01 - Cidade: Teutônia 
CE - Centro Esportivo  R$           1.777.467,89   R$    1.740.307,61   R$           1.703.147,33  

CAT 90 - Igrejinha - Endereço: Rua Paraíba, N°1000 - 

Cidade: Três Coroas 

Cedido Ao Município De Três 

Coroas 
 R$              759.317,44   R$      745.567,56   R$              716.781,68  

CAT 47 - Gravataí - Endereço: Estrada Lomba Verde - 

Cidade Viamão 
Cedido -Mitra/Pacto  R$              231.790,22   R$        226.958,42   R$              222.126,62  

TOTAL  R$   280.365.783,70   R$   280.472.968,27   R$   291.701.848,01  

Fonte: Gestão de Serviços Administrativos – GESAD 
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No quadro acima, o SESI/RS apresenta um detalhamento dos imóveis de sua 

propriedade, contemplando o endereço completo dos imóveis, a utilidade e seus respectivos 

valores contábeis residuais, para os exercícios de 2019, 2018 e 2017. 

Conforme descrito no quadro demonstrativo de imóveis da Entidade, na coluna 

utilidade, verifica-se que os imóveis (exceto os em leilão e desocupados) estão adequados às 

suas atividades finalísticas. Quanto aos imóveis desocupados, estão em trâmites 

administrativos para destinação por alienação.  

Salienta-se que o SESI/RS mantém por prática otimizar o uso de seus recursos, 

adotando constantes ações de gestão e manutenção no sentido de racionalizar a utilização 

dessas estruturas na prestação dos serviços de educação e saúde. 

7.4. Gestão ambiental e sustentabilidade 

 

O SESI/RS, por meio da Gestão de Engenharia – GENGE, aplica critérios ambientais 

na elaboração dos projetos, orçamento e execução de obras objetivando conter desperdícios de 

energia e água, e melhorar o desempenho das edificações aliado à conscientização ambiental.    

Nos projetos arquitetônicos, algumas especificações já estão padronizadas para novos 

projetos, a exemplo da especificação da telha metálica com isolamento térmico na cor branca 

de alta refletividade, que reduz a carga térmica do prédio e o consumo de energia do ar-

condicionado, e para as áreas externas/estacionamentos, os pavimentos são sempre 

permeáveis com a especificação dos blocos de concreto intertravados, que permitem a 

infiltração da água no solo. De forma específica do exercício de 2019, a GENGE executou um 

projeto diferenciado para o SESI/RS, empregando o uso de jardim vertical na fachada, o que 

também proporciona o benefício de isolamento térmico e acústico, aliado ao design biofílica, 

sendo uma forma de aproximar as pessoas da natureza fazendo uma conexão para um melhor 

desempenho e bem-estar físico e mental dos usuários. 

Na climatização, além das boas práticas na concepção dos projetos adequados à 

Norma ABNT NBR 16.401/2008, bem como na aquisição de equipamentos de classe de 

consumo de energia PROCEL - A, também foram implementados serviços de manutenção 

dos equipamentos, com o objetivo de aumentar a vida útil, reduzir os gastos com manutenções 

corretivas, melhorar a qualidade do ar interior dos ambientes climatizados, reduzir o consumo 

de energia elétrica em função da manutenção da limpeza de seus componentes, a fim de 

garantir a saúde e o bem-estar dos ocupantes dos espaços condicionados.    

Nos projetos das instalações elétricas e de lógica, busca-se utilizar equipamentos mais 

modernos que primam pela eficiência energética mesmo que em alguns casos demandem 

maior investimento inicial, pois a economia se dará na fatura de energia elétrica a 

médio/longo prazo. Para a iluminação, por exemplo, dá-se prioridade para a utilização de 

luminárias LED com selo PROCEL (quando houver) de alto rendimento e alto fator de 

potência, tanto para iluminação interna quanto externa. 

No aspecto do uso racional da água, os projetos hidrossanitários já padronizaram a 

especificação de torneiras automáticas (pressmatic) com arejador embutido na saída da água 

potencializando a economia de água. Quando viável, através de estudo técnico especifico, é 

dimensionado aproveitamento das águas pluviais agregando ao sistema hidráulico elementos 

que captam e conduzem para o armazenamento em cisterna para reutilização em fins não 
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potáveis, como descargas das bacias sanitárias, mictórios e irrigação de gramados. Em 2019, o 

prédio do SESI/RS com projeto diferenciado, já citado, teve esse sistema captação e 

armazenamento das águas pluviais implantado, reutilizando-as, neste projeto, nas bacias 

sanitárias especificamente.    

Em relação às obras, a área ambiental da GENGE revisou, em 2019, o documento 

exigido antes do início de cada obra, o Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção 

Civil – PGRCC, onde foram acrescentadas ilustrações, alterações da legislação, de forma a 

orientar as construtoras contratadas bem como apoiar os fiscais na gestão dos resíduos das 

obras, como uma forma de controlar para que as construtoras só encaminhem os resíduos para 

os locais indicados no Plano em que apresentaram as devidas licenças, provando estarem 

aptos para receber os resíduos daquela obra. Em 2019 houve alguns reaproveitamentos de 

materiais, os documentos e evidências estão anexados no software de gestão chamado GED – 

Gerenciador Eletrônico Documentos, organizado e separado por obra específica. 

Por fim, o SESI/RS, através da área de Gestão de Suprimentos – GESUP, também 

adota como prática ambiental, nos procedimentos para aquisições de papel A4 branco e/ou 

reciclado, a exigência da Certificação Florestal – CERFLOR ou Forest Stewardship Council – 

FSC (Conselho de Manejo Florestal). 
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8 Conformidade da gestão e demandas de 

órgãos de controle 

8.1. Tratamento de deliberações do TCU 

 

 Não há deliberações do TCU no exercício de 2019 para a Entidade SESI.  

 Foi publicado, no exercício de 2019, o Acórdão de Relação nº 4843/2019, 1ª Câmara, 

Ministro Relator Walton Alencar, no entanto o mesmo não apresentou determinações ou 

qualquer deliberação à Entidade. Tratou-se de representação em face de licitação iniciada para 

a contratação de escritório jurídico voltado ao atendimento de parte do contencioso 

trabalhista, a qual foi cancelada e, por consequência, foi esvaziado o objeto da representação, 

restando o processo arquivado sem qualquer determinação ou deliberação ao SESI/RS. 

 

8.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

 

 Não há recomendações do Órgão de Controle Interno no exercício de 2019 para o 

SESI/RS. 

 

8.3. Tratamento de recomendações da Auditoria Interna  

 

 Em relação aos trabalhos realizados e/ou acompanhados pela Área de Auditoria 

Interna, apresenta-se, a seguir, o quadro da situação de atendimento das recomendações: 

 

Quadro 37 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna 

Relatórios 
Recomendações 

Implementadas 

Recomendações 

Parcialmente 

Implementadas 

Recomendações em 

Implementação 

Recomendações não 

Implementadas 

001/2019 12 -0- -0- -0- 

006/2019 15 03 -0- -0- 

007/2019 03 -0- 26 -0- 

011/2019 12 01 -0- -0- 

014/2019 08 02 -0- -0- 

017/2019 07 01 -0- -0- 

016/2019 09 03 -0- -0- 

021/2019 10 02 -0- -0- 

019/2019 13 01 -0- -0- 

027/2019 10 01 -0- -0- 

026/2019 08 01 -0- -0- 

024/2019 14 01 -0- -0- 

018/2019 12 01 01 -0- 

031/2019 12 03 -0- -0- 
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Relatórios 
Recomendações 

Implementadas 

Recomendações 

Parcialmente 

Implementadas 

Recomendações em 

Implementação 

Recomendações não 

Implementadas 

029/2019 08 01 -0- -0- 

023/2019 10 01 -0- -0- 

028/2019 08 -0- -0- -0- 

020/2019 07 02 01 -0- 

022/2019 13 03 -0- -0- 

 

Fonte: Auditoria Interna - AUDIN 

 

O critério utilizado para apresentação das informações no quadro supracitado levou 

em consideração os planos de ação que estavam vigentes ou tiveram atualização no decorrer 

no exercício de 2019, objeto de análise desta prestação de contas anual. 

Quanto às recomendações da Auditoria Independente, o SESI/RS apresenta na 

sequência as recomendações exaradas pela empresa de auditoria independente contratada para 

proceder à análise dos procedimentos instituídos em relação à sistemática de controles 

internos e a verificação das demonstrações contábeis da entidade no presente exercício, sendo 

que, até o presente momento, está finalizado a avaliação de controles internos: 

 
Quadro 38 - Tratamento de recomendações da Auditoria Independente 

Relatório Recomendação 
Recomendações 

Implementadas 

Recomendações em 

Implementação 

Relatório de controles internos 

emitido pela empresa de auditoria 

independente 

Recomendações emitidas pela 

empresa Sênior Auditores e 

Consultores 

16 11 

Fonte: Auditoria Interna - AUDIN 
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9 Apêndices 
 

9.1. Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema 

 

De acordo com as orientações emanadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, 

este item é aplicável apenas aos Departamentos Nacionais, considerando as características da 

Unidade Jurisdicionada. 

 

9.2. Outras análises referentes às entidades do Sistema 

 

Não aplicável. 

 

9.3. Quadros, tabelas e figuras complementares  

 

Os quadros, tabelas, figuras e gráficos estão todos apresentados no decorrer do 

documento, portanto, não há itens para serem declarados neste item do relatório. 


