
RELATÓRIO DE 

GESTÃO E
PRESTAÇÃO
DE CONTAS

SÍTIO DA INTERNET:

HTTP://WWW.SE.SESI.ORG.BR/ 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE

DO EXERCÍCIO 2019



 

Elementos do Processo de Prestação de Contas Ordinárias Anual 

   
I – RELATÓRIO DE GESTÃO......................................................................................................3 

II – RELATÓRIOS E PARECERES...............................................................................................95          
  



 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 
2019 

SESI/SE 
Serviço Social da Indústria 

 
 
 
 

 
Sítio da internet: 
http://www.se.sesi.org.br/ 

 
  

http://www.se.sesi.org.br/


 

Lista de siglas e abreviações 
 

Sigla Identificação 

ABO Associação Brasileira de Ouvidores 

ACI Auditoria Compartilhada Interna 

APG Programa de Gestão Avançada 

BNCC Base Nacional Comum Curricular 

BPM Business Process Management 

BSC Balanced Scorecard 

CF Constituição Federal 

CGU Controladoria Geral da União 

CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

CNI Confederação Nacional da Indústria 

CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

CRM Customer Relationship Management 

DATAEDUC Sistema de Gestão Escolar 

DE Direcionador Estratégico 

DN Decisão Normativa 

DR Departamento Regional 

EAD Educação a Distância 

EBEP Educação Básica articulada com Educação Profissional 

EJA Educação de Jovens e Adultos 

FASC Formulário de Avaliação de Satisfação do Cliente 

FIES Federação das Indústrias do Estado de Sergipe 

FPE Fundo de Participação dos Estados 

FPM Fundo de Participação dos Municípios 

FUNDEB 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação  

GCC Gerência Compartilhada de Controladoria 

GCP Gerência Compartilhada de Pessoas 

GCTI Gerência Compartilhada de Tecnologia da Informação 

GD Grande Desafio 

GRM Gerência de Relações com o Mercado 

IEL Instituto Euvaldo Lodi 

IN Instrução Normativa 

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias 

MDS Ministério de Desenvolvimento Social 

NBC Norma Brasileira de Contabilidade 



 

NR Norma Regulamentadora 

PCDA Plano de Capacitação e Desenvolvimento Anual 

PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

RAIS Relatório de Auditoria do Sistema 

RBCC Receita Bruta de Contribuição Compulsória  

RLCC Receita Líquida de Contribuição Compulsória  

SAC Serviço de Atendimento ao Cidadão/Cliente 

SCA Supervisão Compartilhada de Aquisições e Contratos 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SESI Serviço Social da Indústria 

SIPAT Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho 

SMD Sistema de Medição de Desempenho 

SST Saúde e Segurança no Trabalho 

STEAM Science, Tecnology, Engineering, Art e Mathematics 

TCU Tribunal de Contas da União 

TI Tecnologia de Informação 

UJ Unidade jurisdicionada 

UNICOM Unidade de Comunicação 

UNIEPRO Unidade de Estudos e Prospectiva 

UOP Unidade Operacional 

UPC Unidade Prestadora de Contas 



  

 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SESI/SE 

  

Lista de tabelas, quadros, gráficos e figuras 

 

Quadro 1 - Identificação da Unidade SESI/DRSE ............................................................................... 13 

Quadro 2 - Identificação dos administradores .................................................................................. 13 

Quadro 3 – Unidades descentralizadas ............................................................................................. 14 

Quadro 4 – Missão, Visão e Valores ................................................................................................. 16 

Quadro 5 – Normas e documentos da UJ ......................................................................................... 16 

Quadro 6 – Perfil dos gestores e dirigentes ...................................................................................... 19 

Quadro 7 – Mapeamento de Riscos de Mercado .............................................................................. 24 

Quadro 8 - Resultado das principais ações – objetivo 3.1.1 .............................................................. 30 

Quadro 9 - Resultado das principais ações – objetivo 3.1.2 .............................................................. 33 

Quadro 10 - Resultado das principais ações – objetivo 3.1.3............................................................. 36 

Quadro 11 - Resultado das principais ações – objetivo 3.1.4............................................................. 38 

Quadro 12 - Resultado das principais ações – objetivo 3.1.5............................................................. 43 

Quadro 13 - Resultado das principais ações – objetivo 3.1.6............................................................. 47 

Quadro 14 - Resultado das principais ações – objetivo 3.1.7............................................................. 50 

Quadro 15 - Desenvolvimento Sistêmico da Gestão - Resultado ....................................................... 52 

Quadro 16 – Monitoramento do Projeto CRM .................................................................................. 53 

Quadro 17 – Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico ............................................. 55 

Quadro 18 – Demonstrativo da qualidade e suficiência dos controles internos do SESI/SE ............... 61 

Quadro 19 - Informações sobre o atendimento da Ouvidoria ........................................................... 65 

Quadro 20 - Informações sobre o atendimento SAC ......................................................................... 68 

Quadro 21 - Acesso às informações da Entidade .............................................................................. 69 

Quadro 22 - Principais receitas ......................................................................................................... 72 

Quadro 23 - Principais despesas ....................................................................................................... 74 

Quadro 24 – Valores Negociados ..................................................................................................... 74 

Quadro 25 - Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas ........................ 75 

Quadro 26 - Contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas
 ........................................................................................................................................................ 76 

Quadro 27 - Transferências para federações .................................................................................... 77 

Quadro 28 - Transferências para o IEL .............................................................................................. 77 

Quadro 29 - Taxa de Depreciação por tipo de bem ........................................................................... 77 

Quadro 30 - Acesso às Demonstrações contábeis/notas explicativas ................................................ 81 

Quadro 31 – Força de Trabalho por Tipo de Cargo............................................................................ 83 

Quadro 32 – Força de Trabalho entre área-meio e área-fim ............................................................. 83 

Quadro 33 – Qualificação da Força de Trabalho ............................................................................... 84 

Quadro 34 - Despesas de Pessoal ..................................................................................................... 85 

 



  

 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SESI/SE 

Quadro 35 – Principais Riscos Mapeados ......................................................................................... 86 

Quadro 36 – Remuneração dos administradores – outros pagamentos ............................................ 88 

Quadro 37 - Gestão do Patrimônio Imobiliário ................................................................................. 88 

Quadro 38 - Atendimento das Demandas do TCU............................................................................. 92 

Quadro 39 – Quadro da Situação de atendimento das recomendações da Auditoria Interna ............ 92 

 
Figura 1 – Organograma funcional ................................................................................................... 15 

Figura 2 - Perfil da Indústria por atividade econômica ...................................................................... 18 

Figura 3 - Mapa Estratégico do SESI/DR SERGIPE .............................................................................. 26 

Figura 4 – Cadeia de Valor - Educação .............................................................................................. 39 

Figura 5 – Cadeia de Valor – Saúde e Segurança do Trabalho ........................................................... 51 

Figura 6 – Sistema de Governança DR Sergipe .................................................................................. 57 

Figura 7 – Estrutura do site da Transparência ................................................................................... 70 

Figura 8 – Linha do Tempo – Implantação da Transparência ............................................................. 70 

 
Tabela 1 - Demonstrativo de Cumprimento da Aplicação da Receita Líquida de Contribuição 
Compulsória (RLCC) em Educação Básica e Continuada e em Gratuidade Regulamentar .................. 78 

Tabela 2 - Matrículas em Educação Básica Realizadas em Gratuidade Regulamentar ........................ 79 

Tabela 3 - Matrículas em Educação Continuada Realizadas em Gratuidade Regulamentar ............... 79 

Tabela 4 - Hora-Aluno em Educação Básica em Gratuidade Regulamentar ....................................... 79 

Tabela 5 - Hora-Aluno em Educação Continuada Realizadas em Gratuidade Regulamentar .............. 80 

Tabela 6 - Gasto Médio Hora-Aluno em Educação Básica ................................................................. 80 

Tabela 7 - Gasto Médio Hora-Aluno Realizado em Educação Continuada ......................................... 80 

Tabela 8 - Despesa Total em Educação Básica em Gratuidade Regulamentar ................................... 81 

Tabela 9 - Despesa Total em Educação Continuada em Gratuidade Regulamentar ........................... 81 

 

Gráfico 1 – Estabelecimento industriais Atendidos ........................................................................... 23 

Gráfico 2 – Numero de Manifestações por Tipo – Ouvidoria ............................................................. 65 

Gráfico 3 – Numero de Manifestações por Categoria – Ouvidoria..................................................... 66 

Gráfico 4 – Numero de Manifestações por Canal de Atendimento – Ouvidoria ................................. 66 

Gráfico 5 – Solicitação por Canal de Atendimento - SAC ................................................................... 67 

Gráfico 6 – Principais Receitas .......................................................................................................... 72 

Gráfico 7 – Principais Despesas ........................................................................................................ 73 

Gráfico 8 – Qualificação da Força de Trabalho .................................................................................. 84 

 
 

 
 
 



  

 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SESI/SE 

Sumário 
 
 

1- Apresentação .............................................................................................................................. 10 

2- Visão geral da unidade prestadora de contas .............................................................................. 13 

2.1- Identificação da unidade ....................................................................................................... 13 

2.2- Finalidade e competências institucionais ............................................................................... 16 

2.3- Ambiente de atuação ............................................................................................................ 17 

3- Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional ................................. 25 

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos ................................................................. 26 

3.2- Informações sobre a gestão .................................................................................................. 51 

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico ....................................................... 53 

4- Governança ................................................................................................................................. 57 

4.1- Descrição das estruturas de governança ................................................................................ 57 

4.2- Gestão de riscos e controles internos .................................................................................... 58 

5 - Relacionamento com a sociedade .............................................................................................. 64 

5.1- Canais de acesso ao cidadão.................................................................................................. 64 

5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade ................................................... 69 

6- Desempenho financeiro e informações contábeis ....................................................................... 72 

6.1 Desempenho financeiro do exercício ...................................................................................... 72 

6.2- Principais contratos firmados ................................................................................................ 75 

6.3- Transferências, convênios e congêneres ................................................................................ 77 

6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e 
avaliação e mensuração de ativos e passivos ................................................................................ 77 

6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos 
cursos .......................................................................................................................................... 78 

6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC TSP 11 e notas explicativas ............................... 81 

6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica ..... 82 

7- Áreas especiais da gestão ............................................................................................................ 83 

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados ......................................................... 83 

7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros ............................................................. 88 

7.3- Gestão de patrimônio imobiliário .......................................................................................... 88 

7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade ..................................................................................... 91 

8- Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle ...................................................... 92 

8.1- Tratamento de deliberações do TCU ..................................................................................... 92 

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno .............................................. 92 

8.3- Tratamento de recomendações da Auditoria Interna ............................................................ 92 

 



  

 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SESI/SE 

9- Apêndices .................................................................................................................................... 94 

9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema ........................................ 94 

9.2- Outras análises referentes às entidades do Sistema .............................................................. 94 

9.3- Quadros, tabelas e figuras complementares .......................................................................... 94 

 
 



 

 10 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SESI/SE 

 

1- Apresentação 
 

O Relatório de Gestão do SESI – Departamento Regional de Sergipe referente ao Exercício de 2019, 
com dispositivo legal no artigo 70 da Constituição Federal, foi estruturado de acordo com o Manual de 
Orientação e Leiaute de Apresentação elaborado pelo TCU e complementado pelo Departamento 
Nacional do SESI, em consonância com os dispositivos legais e institucionais estabelecidos na IN TCU 
nº 63/2010, IN TCU nº 72/2013, DN TCU nº 178/2019 e Portaria nº 378/2019. 
 
Foram considerados como inaplicáveis os seguintes itens: 6.5.1 - Informações gerais; 6.5.2 - Cálculos 
do cumprimento das obrigações da entidade em relação à gratuidade; 6.7 - Demonstrações contábeis 
e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica; 7.4 - Gestão ambiental e 
sustentabilidade; 8.2 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno; 9.1 - 
Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema e 9.2 - Outras análises referentes às 
entidades do Sistema, por se tratar de informações a serem apresentadas pelo Departamento Nacional 
do SESI. 
  
No que diz respeito ao item 7.4 - Gestão ambiental e sustentabilidade: o SESI Departamento Regional 
de Sergipe não está obrigado a adotar critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 
materiais de tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou obras, tendo como 
referência a Instrução Normativa nº 1/2010 e a Portaria nº 2/2010, ambas da Secretaria Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como também não 
está obrigado a praticar a separação de resíduos recicláveis descartados em conformidade com o 
Decreto nº 5.940/2006, uma vez que essas normas têm aplicação direcionada à administração pública 
federal direta e indireta, não se aplicando, portanto, à entidade. No entanto, o SESI DR/SE adota 
critérios de sustentabilidade em questões específicas, detalhadas no conteúdo do item.  
 
Quanto ao item 8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno, entendemos que 
o papel da CGU, claramente previsto na Lei 10.180/2001, tem de ser necessariamente desempenhado 
no âmbito interno da Administração Pública Federal, tal qual assegurado e limitado pelo artigo 74 da 
Constituição Federal. A atuação dessa controladoria fora daqueles limites só se justifica se amparada 
na função de apoio ao Tribunal de Contas da União (TCU), preconizada pelo inciso IV do acima 
mencionado art. 74 da Constituição Federal. Isso quer dizer que a atuação da CGU em relação aos 
serviços sociais autônomos também é de controle externo, não podendo ser considerado órgão de 
controle interno do SESI. 
 
Não há informações a serem apresentadas para o item 9.3.1 - Quadros, tabelas e figuras 
complementares. 
 
O relatório expressa as principais realizações da gestão ao longo do exercício de 2019 de forma 
transparente, bem como as dificuldades encontradas para a realização dos objetivos no exercício estão 
descritas no item 3 - Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional. 
 
As ações desenvolvidas pelo SESI - Departamento Regional de Sergipe ao longo do exercício de 2019 
buscaram cumprir as iniciativas, ações e projetos estabelecidos no Plano de Ação da entidade baseado 
nas orientações do Planejamento Estratégico Integrado SESI e SENAI do Departamento Nacional para 
o período de 2015-2022 que, integram uma rede que oferece educação básica, formação profissional, 
capacitação empresarial e soluções técnicas e tecnológicas para as empresas. Forte aliado da indústria 
e do trabalhador, a entidade realizou 7.440 matrículas e mais de 6.500.000 de produção Hora-Aluno 
em cursos de educação básica e continuada, em cumprimento a sua missão regional de  ”Promover a 
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qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, contribuindo para a elevação da 
produtividade industrial e a gestão socialmente responsável” e a  visão de “Ser líder estadual na 
promoção da melhoria da qualidade de vida do trabalhador e seus dependentes e da gestão 
socialmente responsável da empresa industrial”. Para atendimento ao Decreto 6.637, de 5 de 
novembro de 2008, o SESI/SE destinou 1.192 matrículas à gratuidade regulamentar, dedicadas aos 
trabalhadores da Indústrias e seus dependentes de baixa renda. O SESI/SE tem priorizado ofertar 
serviços que permitem a criação de ambientes laborais saudáveis e seguros, a melhoria da qualidade 
de vida dos trabalhadores e a diminuição dos custos das empresas. Em 2019 realizou mais de 33.000 
pessoas atendidas em Segurança e Saúde no Trabalho, Promoção da Saúde e Gestão da Saúde e 
Segurança na Indústria. 
 
Também intensificou esforços na busca do padrão da excelência e referência em gestão, com a adesão 
junto ao Departamento Nacional na participação do DR/SE no Programa Alinhar, onde obtivemos a 1ª 
colocação no Ciclo II a nível Brasil, que teve como escopo do programa a reavaliação de maturidade 
pelo Departamento Nacional em todos os macroprocessos relacionados à estratégia, produção e 
desempenho. Houve melhoria dos controles internos, na revisão dos processos, nas ações para 
identificação e gestão de riscos, na gestão e divulgação das informações, com a criação da política de 
confidencialidade, além de outras melhorias. No ano de 2019, foi elaborado um plano de capacitações 
e progresso que beneficiou mais de 100 colaboradores e mais de 2.200 horas de capacitações técnicas. 
 
Outras iniciativas e projetos que visaram à participação dos trabalhadores da indústria e seus 
dependentes em atividades teórico-práticas, promovendo a oportunidade de acesso a conhecimentos 
para o desenvolvimento de competências, habilidades e ações de qualidade de vida, como:  

Através do Projeto “A Escola vai ao Batalhão de Choque”, o SESI em parceria com a Polícia Militar do 
Estado de Sergipe, inseriu atividades de esporte judô, voltado para crianças e adolescentes em estado 
de vulnerabilidade social, em um Bairro da Capital. Como resultado desse trabalho, quatro alunos 
foram destaques do judô sergipano. Uma das alunas conquistou medalhas em competições locais, 
outra o título de atual campeã brasileira regional de judô, outro foi medalhista nos Jogos Nacionais da 
Juventude na modalidade luta olímpica, além de outro que passou a integrar a Seleção Brasileira de 
Judô.  E como consequências dessas conquistas, os alunos foram contemplados com bolsas de estudos 
integral em escolas particulares do Município de Aracaju. 

Na área de educação em 2019, o SESI/SE participou de diversas Olimpíadas do Conhecimento e jogos, 

sendo os principais: Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), 76 alunos inscritos, conquistou o 4º 

lugar no ranking das cinco escolas particulares mais premiadas do estado. O Centro Educacional 

SESINHO ganhou notoriedade pelo desempenho dos 20 alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, 

que conquistaram 01 medalha de ouro, além das 04 medalhas de prata e 05 de bronze, na categoria 

Iniciação Jr; Olimpíada Nacional de Ciências (ONC), com 27 participantes, e foram premiados 2 alunos 

do 9º ano Ensino Fundamental com Menção Honrosa, 1 aluno do 1º ano do Ensino Médio com medalha 

de ouro, 2 alunos do 3º ano ensino médio com medalha de bronze e 1 com Menção Honrosa; 

Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), com 57 alunos participantes do 9º ano e 125 do ensino médio, 

tendo como resultado 1medalha de mérito estadual e certificados de participação; Olimpíada 

Brasileira de Geografia (OBG), participação com 48 equipes e como premiação obtiveram 2 medalhas 

de ouro, 2 de prata, 11 de bronze; Jogos da TV Sergipe, 14 alunos participantes, com premiação de 1 

medalha de bronze e 1 medalha de ouro.   

Principais dificuldades encontradas pela UJ para realização dos objetivos: 
 
O mercado de trabalho segue em processo de gradual recuperação, ainda evidenciando elevado nível 
de ociosidade da capacidade produtiva da economia brasileira e mostrando o consumo como o 
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principal fator de crescimento da economia na segunda metade de 2019. Sua recuperação reflete a 
melhora, mesmo que bastante gradual, do mercado de trabalho e a expansão do crédito com a 
redução das taxas de juros ao tomador. 
 
Outro fator relevante, foram as constantes informações que refletiam em cortes nos recursos do 
Sistema “S”, o que impactou diretamente no desenvolvimento de alguns projetos de investimentos 
que comprometeram a estratégia da entidade para contenção de despesas, priorizando o que foi de 
maior relevância e necessidade para o exercício. 
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2- Visão geral da unidade prestadora de contas 
 

2.1- Identificação da unidade 
 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/SE 

 

Quadro 1 - Identificação da Unidade SESI/DRSE  

Poder e órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de vinculação: Ministério da Cidadania 

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ) 

Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 03.789.474/0001-52 

Principal atividade: Outras atividades de ensino não 
especificadas anteriormente 

Código CNAE: 8599-6 

Contatos 

Telefones/fax: (79) 3226-7400 

Endereço postal: Av. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826 – Centro Administrativo Governador Augusto Franco – Edif. 
Albano Franco – Bairro Capucho – CEP: 49.081-015 – Aracaju/SE 

Endereço eletrônico: drsesi@fies.org.br   

Página na internet: http://www.se.sesi.org.br 

 

Quadro 2 - Identificação dos administradores  

Identificação dos administradores 

Cargo Nome CPF Período de gestão 

Administrador da Entidade    

Diretor Regional Eduardo Prado de Oliveira 016.045.895-15 
01/01/2019 a 
31/12/2019 

Membros do Conselho Regional: 

Presidente do Conselho Regional do 
SESI 

Eduardo Prado de Oliveira 016.045.895-15 
01/01/2019 a 
31/12/2019 

Representante do Ministério da 
Economia – Superintendência Regional 

do Trabalho em Sergipe – Titular 
Adilson Carlos Leite 266.944.335-49 

01/01/2019 a 
31/12/2019 

Representante do Ministério da 
Economia – Superintendência Regional 

do Trabalho em Sergipe – Suplente 
Alexandre Barboza Almeida 265.763.765-53 

01/01/2019 a 
31/12/2019 

Representante dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Estado de Sergipe – 

Titular 
Iolando Santos 068.565.355-20 

01/01/2019 a 
17/03/2019 

Representante dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Estado de Sergipe – 

Titular 
Alvino Aquino Santos 068.659.505-00 

18/03/2019 a 
31/12/2019 
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Representante das Indústrias do Estado 
de Sergipe- Titular 

Antônio Carlos Francisco Araújo 005.978.215-34 
01/01/2019 a 
31/12/2019 

Representante das Indústrias do Estado 
de Sergipe – Titular 

Cícero Gomes Barros 033.746.025-68 
01/01/2019 a 
31/12/2019 

Representante dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Estado de Sergipe – 

Suplente 
Fábio José da Silva Moraes 722.429.655-49 

12/04/2019 a 
31/12/2019 

Representante das Indústrias do Estado 
de Sergipe – Titular 

José Abílio Guimarães Primo 014.169.105-06 
01/01/2019 a 
31/12/2019 

Representante das Indústrias do Estado 
de Sergipe – Titular 

José Fiel de Carvalho 008.031.545-34 
01/01/2019 a 
31/12/2019 

Representante das Indústrias do Estado 
de Sergipe - Suplente 

Tatiana Karenina Souza Cabral 652.433.825-15 
13/09/2019 a 
31/12/2019 

Representante do Governo do Estado 
de Sergipe – Titular 

Zeca Ramos da Silva 574.681.685-04 
01/01/2019 a 
31/12/2019 

Diretores: 

Superintendente Corporativo FIES Paulo Sérgio de Andrade Bergamini 011.102.038-70 
01/01/2019 a 
31/12/2019 

Superintendente Regional Acrízio José Campos Souza 261.994.165-20 
01/01/2019 a 
31/12/2019 

 

Quadro 3 – Unidades descentralizadas 

Unidades descentralizadas 

Nome 
Principal 
Atividade 

Responsável Telefone e e-mail Endereço 

CEFEM- Centro de 
Educ. do Ens. Fund. e 
Médio do Sesi - Jair 
Meneguelli -SESI 

Educação 

Lygia de Jesus Santos  
Até 31/08/2019 
Ilana Mary Couto Maia 
De 01/09/2019 a 
31/12/2019 

(79) 3218-2930 
Lygia.Santos@fies.org.br 
Ilana.maia@fies.org.br 

Av. Presidente 
Tancredo Neves, 5.600 

B. América - 
Aracaju/SE 

Centro de Saúde Maria 
Virginia Leite Franco 

Saúde e 
Segurança no 
Trabalho 

Acrízio José Campos 
Souza 

(79)3245-2563 
acrizio@fies.org.br 

Rua Jane Bomfim, s/n 
B. Santos Dumont - 

Aracaju/SE 

Centro Educacional 
Sesinho 

Educação 
Deleides Maria O. 
Santana 

(79) 3215-5311 
Deleides.Oliveira@fies.org.

br 

Av. Simeão Sobral, nº 
301 B. Industrial - 

Aracaju/SE 

Centro Educacional 
Sesinho - Núcleo 
Augusto Franco 

Educação 
Andreia Goes de Oliveira 
Santana 

(79)3248-2654 
Andreia.goes@fies.org.br 

Av. Caçula Barreto, s/n 
B. Augusto Franco - 

Aracaju/SE 

Clube do Trabalhador 
Promoção da 
Saúde 

Deleides Maria O. 
Santana 

(79) 3215-5311 
Deleides.Oliveira@fies.org.

br 

Av. Simeão Sobral, s/n 
B. Industrial - 

Aracaju/SE 

Complexo Desportivo 
do SESI Idalito Oliveira 

Promoção da 
Saúde 

Jorge Rego Maia Júnior 
(79)3231-3918 

jorge.rego@fies.org.br 

Av. João Ávila Neto, 
s/n B. Inácio Barbosa - 

Aracaju/SE 

Creche Maria Celi 
Prado de Oliveira 

Educação 

Juliana de Goes Souza 
Até 18/01/2019 
Yacaia Lopes de Oliveira  
Até 10/06/2019 
Lygia de Jesus Santos 
De 11/06/2019 a 
31/12/2019 

 
(79) 3218-2930 

Lygia.Santos@fies.org.br 

Av. Filadelfo Alves de 
Lima, s/n Centro - 

Santa Rosa de Lima/SE 

Escola de Ens. Fund. e 
Médio do Sesi Joao 
Batista da Rocha-SESI 

Educação Vivian Costa da Silva  
(79) 3222-1005 

Vivian.Costa@fies.org.br 

Av. Raimundo Silveira 
de Souza, nº 512 B. 
Centro - Estância/SE 

mailto:Andreia.goes@fies.org.br
mailto:Vivian.Costa@fies.org.br
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Escola de Ens Fund 
Nossa Sra de 
Guadalupe 

Educação 
Giovanna Teixeira da 
Silva Alves 

(79) 3522-1131 
Giovanna.Teixeira@fies.or

g.br 

Rua Pompeu, nº 145, 
B. Centro - Estância/SE 

Escola de Ens. 
Fundam. Roberto 
Simonsen 

Educação 
Maria Valneide de 
Santana 

(79) 3236-2010 
Valneide.Santana@fies.org

.br 

Rua Pará, s/n B. 
Dezoito do Forte - 

Aracaju/SE 

Ginásio de Esportes 
Adalgisa Prado 

Promoção da 
Saúde 

Jorge Rego Maia Júnior 
(79)3231-3918 

Jorge.rego@fies.org.br 

Rua Nova Brasília, s/n 
B. Centro - Santa Rosa 

de Lima/SE 

Ginásio de Esportes 
Augusto Franco - 
Aracaju 

Promoção da 
Saúde 

Marcos Vinícius Campos 
Morais Até 03/10/2019 
Acrízio José Campos 
Souza 
De 04/10/2019 até 
31/12/2019  

(79)3245-2563 
acrizio@fies.org.br  

Av. Caçula Barreto, s/n 
B. Augusto Franco - 

Aracaju/SE 

Ginásio de Esportes 
Augusto Franco - 
Itabaiana 

Promoção da 
Saúde 

Wilson dos Reis  
Até 08/10/2019. 
Acrízio José Campos 
Souza 
De 10/11/2019 a 
31/12/2019  

(79)3245-2563 
acrizio@fies.org.br 

Rua Pedro Diniz 
Gonçalves, s/n B. 

Centro - Itabaiana/SE 

 
  

Figura 1 – Organograma funcional 

 

 
Fonte: SESI Sergipe 
 

O Organograma Funcional do SESI Sergipe, demonstrado pelo modelo de estrutura abaixo, é 
constituído por dois grandes blocos denominados área fim e área meio, o primeiro é subdividido nos 

mailto:Giovanna.Teixeira@fies.org.br
mailto:Giovanna.Teixeira@fies.org.br
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focos estratégicos da instituição que abrangem a Educação e Saúde e Segurança, sendo representados 
pelas Unidades Operacionais que desempenham as atividades de produção. O segundo bloco 
denominado área meio, centraliza as atividades de Controladoria, Administrativo, Financeiro, Contábil, 
Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Aquisição e Contratos, Auditoria, Infraestrutura, 
custos, Planejamento, Orçamento e Relações com o Mercado, que realizam as operações através de 
um modelo de atividades compartilhadas entre as instituições SESI e SENAI. 
 
 

2.2- Finalidade e competências institucionais 
 
O SESI/SE criado em 25 de novembro de 1948 com o objetivo de contribuir para o bem-estar dos 
trabalhadores da indústria e seus dependentes, com ações direcionadas a indústria no âmbito da 
Segurança e Saúde no Trabalho – SST e na promoção da educação e saúde, para os trabalhadores, seus 
dependentes e comunidade.   
 

Quadro 4 – Missão, Visão e Valores 

 

 
 

Quadro 5 – Normas e documentos da UJ  

Normas da UJ 

Norma Endereço para acesso 

Normativo de criação: Decreto Lei nº 9.403 de 25 de ju
nho de 1946 

http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/r
egulamento/ 

Regulamento do Serviço Social da Indústria: atualizado 
pelo Decreto nº 6.637 de 05 de 
novembro de 2008 

http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/r
egulamento/ 

Outros documentos Endereço para acesso 

Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do 
Sistema Indústria, aprovado pelo Ato Resolutório nº 
12/2009 do Conselho Nacional do Serviço Social da 
Indústria em 28 de julho de 2009 

http://conselhonacionaldosesi.org.br/documentos/resolu
coes-e-atos/ 
 

Descritivo do Plano de Centros de Responsabilidade do 
Sistema Indústria, aprovado pela Resolução SESI/CN 
0097-2017 do Conselho Nacional do Serviço Social da 
Indústria em 13 de dezembro de 2017. 

http://conselhonacionaldosesi.org.br/documentos/resolu
coes-e-atos/ 
 

http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/regulamento/
http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/regulamento/
http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/regulamento/
http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/regulamento/
http://conselhonacionaldosesi.org.br/documentos/resolucoes-e-atos/‐e‐atos/
http://conselhonacionaldosesi.org.br/documentos/resolucoes-e-atos/‐e‐atos/
http://conselhonacionaldosesi.org.br/documentos/resolucoes-e-atos/‐e‐atos/
http://conselhonacionaldosesi.org.br/documentos/resolucoes-e-atos/‐e‐atos/
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Manual de Procedimentos Orçamentários e de 
Produção do SESI, aprovado pela Resolução 040-2017 
do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria em 
28 de março de 2017 

http://conselhonacionaldosesi.org.br/documentos/resolu
coes-e-atos/ 
 

Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Social 
da Indústria – SESI, aprovado por meio do Ato Ad 
Referendum nº 04/1998 de 01 de setembro de 1998 e 
alterado conforme os seguintes documentos: Ato Ad 
Referendum nº 02/2001 de 24 de outubro de 2001 e 
publicado no D.O.U. de 26 de outubro de 2001; Ato Ad 
Referendum nº 04/2002 de 06 de novembro de 2002 e 
publicado no D.O.U. de 11 de novembro de 02; Ato Ad 
Referendum nº 01/2006 de 21 de fevereiro de 2006 e 
publicado no D.O.U., Seção III, de 24 de fevereiro de 
2006; 
Resolução nº 01/2011 de 29 de março de 2011 e 
publicado no D.O.U., Seção III, de 11 de maio de 2011 e 
Resolução nº 21/2011 de 29 de novembro de 2011 e 
publicado no D.O.U., Seção III, de 23 de dezembro de 
2011. 

 
http://www.portaldaindustria.com.br/licitacoes 

Definição de Estrutura Organizacional Intranet. Acesso para os colaboradores 

Código de Conduta Ética do Sistema FIES Intranet. Acesso para os colaboradores 

Instruções de Serviço Documento interno 

Mapa Estratégico Intranet. Acesso para os colaboradores 

Portarias Documento interno 

Resoluções Documento interno 

Políticas  Intranet. Acesso para os colaboradores 

 

2.3- Ambiente de atuação 
 
Sergipe é o menor estado da federação com menos de 0,3% da área territorial do país, também é o 
sexto estado menos populoso do país, com 2,3 milhões de habitantes, apresenta o quinto menor PIB 
do Brasil, e um PIB industrial de R$ 7,0 bilhões, equivalente à 0,6% da indústria nacional. Convém 
destacar que com a finalidade de contribuir para a competitividade industrial, o atendimento também 
abrange, setores que cooperam com o desenvolvimento da indústria, além da sociedade em geral. 
 
O segmento industrial do estado é pouco representativo. De acordo com o Perfil das Indústrias nos 
Estados da Confederação Nacional da Indústria, o estado possuía 2.966 empresas industriais em 2018, 
que corresponde a 0,6% do total de empresas que atuam no setor industrial do Brasil, sendo, 71,6% 
microempresas, 21,6% pequenas empresas, 5,2% médias empresas e 1,6% grandes empresas. 
 
Estes estabelecimentos industriais estão divididos em atividades diversas, sendo as principais 
apresentadas no quadro a seguir, que representam juntas 77% das indústrias do estado. 
 

http://conselhonacionaldosesi.org.br/documentos/resolucoes-e-atos/‐e‐atos/
http://conselhonacionaldosesi.org.br/documentos/resolucoes-e-atos/‐e‐atos/


 

 18 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SESI/SE 

 

A indústria de Sergipe exportou US$ 50 milhões em 2019, dando a Sergipe o título de vigésimo quarto 
colocado em exportações industriais do País. O setor mais importante para as exportações industriais 
do estado é o de Alimentos, que é responsável por 66,39% do total exportado em 2019.   
 

Figura 2 - Perfil da Indústria por atividade econômica  

 
Fonte: CNI – Perfil da Indústria nos Estados 

 
Com a retração econômica, o seu impacto no desempenho industrial brasileiro e Sergipano têm feito 
com que as empresas, de uma forma geral, eliminem grande parte de seus investimentos, custos e 
despesas e diminuam seus volumes de produção. Essa desaceleração da indústria brasileira impulsiona 
a diminuição da demanda por Serviços Educacionais e Saúde e Segurança. 
 
O mercado de trabalho segue em processo de gradual recuperação, ainda evidenciando elevado nível 
de ociosidade da capacidade produtiva da economia brasileira e mostrando o consumo como o 
principal fator de crescimento da economia na segunda metade de 2019. Sua recuperação reflete a 
melhora, do mercado de trabalho e a expansão do crédito com a redução das taxas de juros ao 
tomador.  
 
Apesar da melhora da ocupação nas categorias formais de emprego nos últimos meses, a recuperação 
do mercado de trabalho continua impulsionada, basicamente, pelas categorias de ocupação mais 
associadas à informalidade, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD). 
Uma queda mais expressiva da taxa de desemprego deve ocorrer ao longo de 2020, a partir de uma 
retomada mais forte do nível de atividade, que por sua vez está atrelada às reformas estruturais, como 
por exemplo a tributária, que deve colaborar para a elevação do emprego em 2020. 
 
Mesmo em ritmo mais lento, a expectativa para Sergipe é de crescimento em 2020. Ainda que 2019 
não tenha apresentado, de forma geral, bons resultados para a economia do estado, as projeções para 
2020 são melhores, pois, segundo as pesquisas Sondagem Industrial e Sondagem da Indústria da 
Construção, realizadas com empresários sergipanos, existe uma expectativa positiva, para os próximos 
meses, apontando aumento de demanda, de compras de matérias-primas e de número de 
empregados.  
 
Esses dados refletem também expectativas de crescimento mais forte da produção de gás no estado 
e de seus efeitos no desenvolvimento econômico local, dado que em junho de 2019 foi divulgada a 
maior descoberta de gás em águas profundas desde o pré-sal, na bacia de Sergipe-Alagoas. Na 
avaliação do governo, a conquista pode ajudar a baratear em até 50% o custo do gás natural e 
"reindustrializar" o País, segundo o ministro da economia. 
 
O Estado está agora concentrado em atrair grandes consumidores de gás para o município Barra dos 
Coqueiros, onde funciona o Porto de Sergipe e, no futuro, deve comportar um novo polo industrial, 
pois já começa a surgir um arranjo de empresas interessadas especialmente nesse combustível. Há, 
portanto, de um lado, produtores e uma unidade de importação do gás, do outro, potenciais 
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consumidores, atraídos pela perspectiva de pagar menos pelo combustível. Com tanta oferta, 
aumentaria a pressão pela baixa do preço do gás cobrado pelos fornecedores dessa matéria-prima, 
considerando-se também a possibilidade fortalecer a competitividade de indústrias locais de vidro e 
cerâmica, que dependem do gás para fabricar produtos melhores e a um custo menor. 
 
Outro fato que gera expectativas positivas para o estado é a entrada em operação, em 2020, do 
Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe I – o maior investimento privado já realizado no estado, de 
cerca de R$ 6,4 bilhões –, que estava prevista para janeiro, mas deve ocorrer até março deste ano. É 
considerada a maior termoelétrica a gás natural da América Latina, com capacidade total de geração 
de 1,5 megawatts. Soma-se a isso a expectativa de chegada de novos empreendimentos ao estado, 
principalmente decorrentes da produção de gás, que deve impulsionar e dar dinamicidade à economia 
local. Assim, estima-se que, nos próximos anos, Sergipe retome um ritmo de crescimento semelhante 
ao que apresentava antes da última recessão. 
 
Segue abaixo Quadro 6, que detalha o perfil dos dirigentes e gestores. 
 

Quadro 6 – Perfil dos gestores e dirigentes 

Áreas  Competências  Titular  Cargo 

Direção Regional 

Planejar e acompanhar a estratégia do SESI/SE 
visando fortalecer a imagem na indústria e assegurar 
os resultados pelo melhor custo além das 
competências definidas no art. 45 do Regulamento 
do SESI. 

Eduardo Prado 
de Oliveira 

(01/01/2019 a 
31/12/2019) 

Diretor Regional 

Superintendência 
Corporativa 

Assessorar o Presidente da FIES na Direção Regional, 
coordenar e articular as ações das Unidades 
relacionadas com o SESI e SENAI e entre elas, articular 
e promover a integração das ações entre as 
entidades, acompanhar o desempenho da gestão 
compartilhada do SESI e SENAI, analisar e despachar 
os processos e assuntos financeiros a serem 
submetidos à deliberação do dirigente máximo, 
analisar projetos, contratos e convênios entre as 
entidades a serem submetidos a administração 
superior da FIES, gerir o Planejamento Estratégico, o 
orçamento e do controle dos Processos 
Administrativos, Mercado, RH, Contratos, financeiro, 
contabilidade, custos e de Produção. Gerir os 
recursos financeiros e físicos da entidade, provendo 
informações sistemáticas sobre a utilização e 
previsão de fundos para a tomada de decisão. 

Paulo Sérgio 
de Andrade 
Bergamini 

(01/01/2019 a 
31/12/2019) 

Superintendente 
Corporativo 

Superintendência 
do SESI 

Assessorar a Direção Regional, formular diretrizes 
educacionais, saúde e segurança compatíveis com a 
missão da Instituição e com o plano de 
desenvolvimento do Estado de Sergipe; viabilizar 
projetos de cunho educacional; estabelecer e manter 
mecanismos de Relações da Instituição com 
Empresariado, Governo e Comunidade; criar e 
viabilizar projetos de investimentos para a 
Instituição; criar parcerias, visando expandir atuação 
e divulgar as ações da empresa. 

Acrízio José 
Campos Souza 
(01/01/2019 a 
31/12/2019) 

Superintendente 
do SESI 
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Gerência 
Compartilhada de 

Controladoria 

Assessorar a Direção Regional do SESI, 
Superintendência Corporativa da FIES e Presidência 
do Conselho Regional e diretores de unidades 
operacionais, executar ações para gestão nos 
processos ligados ao Planejamento Estratégico, ao 
orçamento, ao controller dos Processos 
Administrativos, financeiro, contabilidade, custos e 
de Produção. Gerir os recursos financeiros da 
entidade, provendo informações sistemáticas sobre a 
utilização e previsão de fundos para a tomada de 
decisão; gerenciar o orçamento da área e os 
processos de Arrecadação Direta, Tesouraria, Contas 
a Receber e Contas a Pagar, projetos estratégicos e 
fazer a interlocução junto aos órgãos de controle CGU 
e TCU e demais fiscalizações tributárias, bem como 
atuação no Conselho Regional. 

Adriana 
Meneses de 

Gois 
(01/01/2019 a 
31/12/2019) 

Gerente 
Compartilhada 

de Controladoria 

Gerência 
Compartilhada de 

Pessoas 

Gerenciar as atividades da área de atuação, visando 
assegurar o cumprimento da legislação pertinente e 
o cumprimento das normas do SESI/SE; 
Responsabilizar-se pelo recrutamento e seleção e 
treinamento de profissionais atraindo profissionais 
de talento para a empresa; Acompanhar a execução 
dos orçamentos, visando à consecução dos objetivos 
de resultados estabelecidos; Desenvolver e 
implementar as políticas de recursos humanos em 
toda a unidade de negócio; Assegurar a 
conformidade legal das práticas de recursos 
humanos, de acordo com as exigências legais, 
planejar e gerenciar programas de treinamento e 
desenvolvimento dos profissionais na avaliação de 
performance, preparando orçamento da área, e 
revendo estrutura de remuneração,  gerenciar 
processos de seleção, testes, entrevistas e integração 
de novos colaboradores. 

Ivonete 
Barbosa 
Santos 

Almeida 
(01/01/2019 a 
31/12/2019) 

Gerente 
Compartilhada 

de Pessoas 

Gerência 
Compartilhada de 

Tecnologia da 
Informação. 

Elaborar projetos, implantação, racionalização e 
redesenho de processos, incluindo desenvolvimento 
e integração de sistemas, com a utilização de alta 
tecnologia;  Gerenciar equipes da área, orientando e 
passando as diretrizes dos projetos de Tecnologia da 
Informação; Controlar os serviços de sistemas 
operacionais e de banco de dados;  Gerenciar os 
recursos humanos participantes das tecnologias da 
informação;  Acompanhar e definir rotinas na área de 
tecnologia da informação; Orientar e supervisionar as 
atividades de informatização dos processos e 
sistemas da empresa, visando assegurar a 
disponibilidade de sistemas informatizados. 

Márcio 
Giovanni 

Oliveira Souza 
(01/01/2019 a 
31/12/2019) 

Gerente 
Compartilhado 

de Tecnologia da 
Informação. 
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Gerência de 
Educação Básica e 

Continuada 

De responsabilidade pelo planejamento e orçamento 
da área de educação para cumprimento das diretrizes 
estratégias, sempre alinhadas com os Direcionadores 
do Departamento Nacional. Promover a interação 
entre sua equipe; fazer cumprir as normas, 
procedimentos e condutas da empresa. Gerir todos 
os projetos educacionais e responsabilizar-se pelo 
cumprimento de metas e execução dos indicadores, 
além de gerenciar as atividades das Diretoras das 
Unidades Operacionais da educação. 

Yacaia Lopes 
de Oliveira 

(01/01/2019 a 
10/06/2019) 

 
Lygia de Jesus 

Santos 
(01/09/2019 a 
31/12/2019) 

Gerente de 
Educação Básica 

e Continuada 

Diretor Escolar 

Coordenar o planejamento e a execução das ações 
pedagógicas; Acompanhar o processo de 
implantação das diretrizes da instituição relativas à 
avaliação da aprendizagem e dos currículos, 
orientando e intervindo junto a professores e alunos; 
Coordenar e acompanhar as atividades 
complementares em unidades de ensino, relativo ao 
estabelecimento de horários e ações; Divulgar e 
analisar, junto à comunidade escolar, documentos e 
projetos da instituição, buscando executá-los nas 
unidades de ensino; Analisar e supervisionar os 
resultados de desempenho dos alunos, visando à 
correção de técnicos, visando à melhoria de 
desempenho profissional; Identificar, orientar e 
encaminhar, para serviços especializados, alunos que 
apresentem necessidades de atendimento 
diferenciado; Orientar, acompanhar controlar e 
avaliar os planejamentos didáticos da Unidade 
Escolar, sugerindo aos professores técnicas e 
experiências que garantam a produtividade do 
processo ensino-aprendizagem. 

Lygia de Jesus 
Santos; 

Deleides 
Maria O. 
Santana; 

Vivian Costa 
da Silva; 

Giovanna 
Teixeira da 
Silva Alves; 

Maria 
Valneide de 

Santana; 
Andreia Goes 

de Oliveira 
Santana. 

(01/01/2019 a 
31/12/2019) 

Diretor Escolar 

Departamento Regional Sergipe   

 
Informações gerais   
 
O SESI/SE, vinculado à Federação das Indústrias do Estado de Sergipe, atua em vários setores 
industriais, através da educação, saúde, esporte e lazer e responsabilidade social promovendo a 
cidadania e o bem-estar através de ações direcionadas aos trabalhadores da indústria e seus 
dependentes.  
 
Para o cumprimento de sua missão o SESI/SE possui um quadro funcional de 480 funcionários efetivos, 
distribuídos entre a sede e unidades operacionais. 
 
Com atuação no município de Aracaju e nas regiões da grande Aracaju, sul, leste e agreste sergipano, 
conta com uma estrutura física, além da sede, de 6 unidades de educação, 1 creche, 4 unidades de 
esporte e lazer, 1 unidade de saúde e 12 unidades móveis voltada para saúde e 1 unidade móvel 
voltada para alimentos direcionada ao programa Cozinha Brasil. 
 
Os produtos ofertados pelo SESI em 2019 tiveram abrangência na educação básica e continuada, no 
esporte, no lazer, na nutrição, nos serviços de saúde, nas ações de qualidade de vida e nos serviços de 
saúde segurança, conforme detalhamento a seguir: 
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Educação:  
  

➢ Educação Infantil 
➢ Ensino Fundamental 
➢ Ensino Médio Regular 
➢ Ensino Médio articulado com o profissionalizante – EBEP (executado em conjunto com o 

SENAI) 
➢ Educação de Jovens e Adultos – EJA  
➢ Educação Continuada 

 
Esporte e Lazer 
    

➢ Natação 
➢ Hidroginástica 
➢ Academia  
➢ Pilates 
➢ Quadra poliesportiva coberta 
➢ Campo de gramado sintético de society  
➢ Campo de futebol 

 
Nutrição  
 
Através do Programa Cozinha Brasil o SESI, ensina a preparar alimentos sem desperdício e de forma 
nutritiva, saborosa e adequada aos recursos financeiros e naturais de cada região, utilizando unidade 
móvel, equipada com cozinha didática, nutricionistas e instrutores o que possibilita a empresa a 
oportunidade de orientar seus funcionários para assegurar a qualidade de vida e a saúde dos mesmos. 
 
Saúde 
 
O SESI dispõe de unidades móveis com objetivo de promover a saúde entre os trabalhadores da 
indústria, deslocando-as até instalações das empresas com as especialidades: 
   

➢ Odontológica 
➢ Ginecológica 
➢ Audiométrica 
➢ Oftalmológica 

 
Ações Educativas e Preventivas para Promoção da Saúde e segurança com orientações dentro das 
empresas: 
 

➢ Palestras e teatro com os temas: prevenção ao alcoolismo à DSTs/AIDS, ao tabagismo; 
hipertensão arterial, a acidentes de trabalho, ao gerenciamento do estresse, a diversidade de 
pessoas com deficiência, a alimentação saudável, ao planejamento do orçamento familiar e a 
saúde do Homem e Saúde da Mulher e a administrar o seu dinheiro de forma consciente, 5s; 
riscos ambientais, prevenção de acidentes, segurança na manipulação de produtos químicos, 
princípios básicos de combate a incêndio, uso e manuseio de EPI’s, trabalho em altura, 
sinalização de segurança, proteção de mãos e dedos, transporte e levantamento manual de 
peso.  
 

➢ Atividade Física Esportiva para empresa:  através do programa - SGE (Ginástica na empresa), 
que contribui para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, melhora o relacionamento 
entre as pessoas, ajuda no controle do estresse e diminuição de acidentes de trabalho. 
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Saúde e Segurança 

  
➢ PPRA – Programa De Prevenção de Riscos Ambientais 
➢ PCMSO – Programa De Controle Médico E Saúde Ocupacional 
➢ Consultas e Exames ocupacionais 
➢ Curso de Cipa  

 
 
Ambiente de Negócios  
 
Ao longo de 2019 Gerência Relações com o Mercado (GRM) prospectou negócios utilizando-se do perfil 
das empresas industriais e não industriais, tendo como resultado o atendimento a 844 (oitocentas e 
quarenta e quatro) empresas, sendo 768 (setecentos e sessenta e oito) empresas industriais e 76 
(setenta e seis) empresas de outros ramos de atividade. Onde tivemos um aumento do quantitativo 
de indústrias atendidas tanto no assistencial quanto no ocupacional, incluindo o atendimento das 
unidades móveis nas indústrias. 
 
 
Gráfico 1 – Estabelecimentos Industriais Atendidos 

 
Fonte: SESI Sergipe 
 
 

Inclusão social 
 
O SESI através de parcerias estratégicas desenvolveu ações de inclusão social, realizando campanhas 
e eventos presenciais, para grupos de PCD, ações voltadas para violência contra mulher, este em 
parceira com o Ministério Público Estadual, entre outras. Além de ofertar a Educação de Jovens e 
Adultos, contribuindo aumentar o nível de escolaridade dos trabalhadores da indústria da construção 
civil e consequentemente os índices sociais do estado/país. 
 

91%

9%

Estabelecimentos Industriais Atendidos SESI/SE 2019

Empresas Industriais

Outras Empresas
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Riscos  
 
De acordo com a análise do cenário econômico e financeiro, foram identificados alguns riscos e as 
estratégias de mitigação, conforme quadro a seguir: 
 
 Quadro 7 – Mapeamento de Riscos de Mercado 

RISCOS DE MERCADO ESTRATÉGIAS PARA MITIGÁ-LOS 

Situação econômica e financeira 
ainda em processo lento de 
recuperação, gerando no segmento 
industrial do Estado, fechamento de 
empresas ou redução de caixa 
disponível para contratações de 
serviços ofertados pelo SESI/SE 

• Política de preços com descontos para as indústrias, seus 
funcionários e dependentes.  
 

• Oferta de serviços que trazem aumento de produtividade, redução 
de desperdícios, Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho. 
 

• Intensificação da divulgação sobre a importância das Normas 
Regulamentadoras nas indústrias. 
 

• Vendas de cursos com carga horária menor ou adequados à 
necessidade da empresa. 

Maior concorrência de empresas e 
profissionais liberais do estado e de 
fora estado, oferecendo produtos e 
serviços que o SESI possui no 
portfólio. 

• Maior busca pelo conhecimento do cliente através da venda 
consultiva e ações com a participação das áreas técnicas, para 
aprofundar o nível de conhecimento sobre a necessidade do 
cliente. 
 

• Início da implantação do sistema CRM. 
 
 

• Aperfeiçoamento do portfólio de serviços in company, para facilitar 
que a indústria tenha maior acesso e facilidade na contratação do 
serviço. 
 

• Intensificação de divulgação de serviços através de redes sociais e 
participação em eventos para apresentar a qualidade oferecidos 
pelo SESI. 
 

• Ampliação do atendimento SESI para vendas de consultas e 
exames. 

Fonte: Gerência de Relações com o Mercado 
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3- Planejamento organizacional e desempenho 
orçamentário e operacional 
 
As ações estratégicas do SESI/SE foram planejadas de acordo com os grandes desafios do Planejamento 
Estratégico Integrado SESI-SENAL 2015-2022 do Nacional.   
 
Direcionadores estratégicos do Departamento Nacional   
 
Para o horizonte de 2015-2022 foram definidos quatro Focos Estratégicos de atuação alinhados as 
demandas da indústria, no âmbito da Educação, Saúde e Segurança, Desempenho do Sistema e 
Tecnologia e Inovação, sendo aplicáveis ao SESI/SE os três primeiros.  
 
E como resultados se esperam à elevação da escolaridade do trabalhador, à preparação dos jovens 
para o ambiente profissional, à redução dos afastamentos do trabalho e à promoção da saúde do 
trabalhador.  
 
Foco Educação:  
 

• 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.  

 
Foco Saúde e Segurança:  
 

• Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de Saúde e 
Segurança no Trabalho e Promoção da Saúde do trabalhador. 
 

Foco Desempenho do Sistema:  
 

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

• Prover o SESI e o SENAI competências essenciais, por meio de desenvolvimento de talentos;  

• Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e 
celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e no tempo 
demandados.  
 

 
Conjunto Estratégico do Regional Sergipe 
  
O mapa estratégico do SESI/SE representado na figura abaixo apresenta os objetivos estratégicos 
associados às perspectivas e seus respectivos resultados voltados para a indústria, alinhados com os 
direcionadores e grandes desafios do Nacional, visando o cumprimento da missão e o alcance da visão 
do regional.  
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Figura 3 - Mapa Estratégico do SESI/DR SERGIPE  

 
Fonte: SESI Sergipe 

 
O mapa é uma ferramenta de gestão utilizada pelo Departamento do SESI Sergipe para 
acompanhamento dos resultados das metas planejadas para cumprimento da estratégia, onde foi 
utilizado como base para elaboração deste relatório e ficou vigente até 31/12/2019. Ainda em 2019 
foi elaborado um novo Mapa para o Planejamento Estratégico da gestão para o período de 2020/2024. 
 
O SESI/SE estabeleceu a Cadeia de Valor das áreas de Educação e Saúde e Segurança do Trabalho, 
onde estruturou os processos de ponta a ponta, integrando os processos finalísticos aos da área-meio. 
 

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 
 
Apresentamos a descrição e análise dos resultados por Grandes Desafios/Objetivos Estratégicos, no 
âmbito da educação, Saúde e Segurança: 
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3.1.1 – Educação  
 

i. Descrição  
 

Objetivos do Foco Estratégico 

– Posicionar 20% das escolas SESI, no mínimo, no nível “avançado” na Prova Brasil considerando 
português e matemática no 5º e 9º anos. 

Responsáveis: Yacaia Lopes de Oliveira – Até 10/06/2019 
                           Lygia de Jesus Santos –       De 01/09/2019 a 31/12/2019 

CPF: 036.954.845-00 
         591.330.665-15 

Cargo: Gerente de Educação 

OBS: No período compreendido entre 11/06/2019 a 31/08/2019 a gestão ficou sob a responsabilidade e 
acompanhamento da Superintendência do SESI 

 

Descrição geral 

Elevar a qualidade do Ensino Fundamental de forma a elevar para o nível “avançado” o desempenho 
dos alunos nas disciplinas de Português e Matemática. 

 
ii. Análise  
 
ii.a- Análise dos resultados obtidos  
 
Promover educação de excelência é um desafio que associa aspectos estruturais de infraestrutura 
física, recursos e, sobretudo, de impulso a níveis de proficiência da aprendizagem. Neste objetivo 
estratégico, que toma como medida os níveis de proficiência “básico”, “adequado” e “avançado”, o 
ponto de alcance esperado é do nível “avançado” para alicerçar a trajetória de excelência educacional 
do SESI. 
 
O resultado do Simulado da Prova Brasil referente ao ano letivo de 2019 proporcionou vislumbrar 
indicadores de melhoria no que se refere às proficiências dos alunos do DR-Sergipe. 67% das escolas 
participantes do simulado de 5º ano estão inseridas na proficiência “avançado” em português e 
matemática. O resultado de proficiência nível básico em português e matemática foi contemplado para 
13% das escolas com o 5ºano do Ensino Fundamental e 100% das escolas do 9º ano do Ensino 
Fundamental, nas duas áreas de análise: português e matemática. Apesar de registros com 
desempenhos de alunos entre os níveis adequado e avançado, a equação entre quantidade e 
qualidade é desafiante, impactando, no resultado geral. 
 
A partir da análise comparativa dos últimos três anos – 2017 a 2019, destacamos o crescimento na 
escala de proficiência de todas as áreas de 5º e 9º ano das escolas da REDE SESI-DR/SE. O referido 
avanço é resultado de ações e implementações nas práticas pedagógicas.  No entanto, a perspectiva 
de cumprimento da meta está focada em um dos níveis enquanto alcance, pontuando ou não em 
avançado. 
 
Sendo assim, a preocupação está voltada para a construção de escolas que formem alunos proficientes 
e para isso vem sendo intensificada o incentivo para a qualificação dos profissionais que atuam na 
escola (técnicos e professores), bem como a busca constante de práticas pedagógicas com utilização 
de metodologias ativas em salas de aula além de realização de boas práticas tais como: atividades 
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extras preparadas nos moldes das avaliações externas (tomando por base aplicações anteriores), 
Educação Tecnológica, a fim de auxiliar o aluno a aprimorar seu desempenho nas atividades lógico 
matemáticas, Concurso de Poesia que estimula o aluno a exercitar leitura, interpretação e escrita de 
textos, atividades diversas de leitura e interpretação de texto  a fim de elevar o nível de proficiência 
dos alunos tanto em língua portuguesa como em matemática.  
 
Dessa forma, conclui-se que o grande desafio do DR-Sergipe na melhoria dos índices da Prova Brasil 
5º e 9º ano é o de proporcionar aos alunos condições para que estes alcancem níveis satisfatórios 
de aprendizagem quantificados no crescimento de alunos no nível avançado. 
 
ii.b- Análise dos indicadores de resultado. 
 

 
 
 
Descrição detalhada de cada indicador: 
 
Nome do Indicador: Índice das escolas SESI no simulado do Departamento Nacional para a Prova Brasil 
Unidade de medida: Percentual (%) 
Periodicidade de apuração: Anual 
Polaridade: Quanto maior, melhor 
Fórmula de cálculo: [(Quantidade de escolas SESI avaliadas no nível “avançado” no simulado do 
Departamento Nacional) / (Quantidade total de escolas SESI avaliadas no simulado do Departamento 
Nacional)]*100 
 
Análise: 
 
ii.c- Análise dos macroprocessos envolvidos  
 
Ao final do foco Educação, apresentamos de forma consolidada a Cadeia de Valores da área de 
Educação, definindo todos os processos de ponta a ponta, integrando todos os processos finalísticos 
aos da área-meio de suporte, conforme figura 4. 
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ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 
relacionadas ao objetivo estratégico. 
 

Quadro 8 - Resultado das principais ações – objetivo 3.1.1 

  
Orçamentário Físico Unidade 

de medida Resultados 
  Orçado Retificado Suplementado Transposto Realizado Previsto Realizado 

Ensino 
Fundamental - 1º 
ao 5º Ano 

3.421.894,00 3.680.908,00 3.675.908,00 3.748.404,00 3.316.743,01 1.940 1.842 
Matricula 

Nova 

Ensino 
Fundamental - 6º 
ao 9º Ano 

4.981.143,00 5.564.165,00 5.564.465,00 5.819.953,00 5.405.614,66 2.940 2.536 
Matricula 

Nova 

  
 
ii.e- Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano 
Estratégico. 
 

• Garantir a permanência e continuidade nos estudos dos alunos com qualidade; 

• Promover ações de recuperação de desempenho dos estudantes abaixo do nível básico; 

• Promover ações de estímulo de desempenho aos estudantes no nível básico; 

• Definir estratégias que auxiliem a elevar o índice dos alunos para o nível avançado em Língua 

Portuguesa e Matemática; 

• Continuar promovendo e incentivando a capacitação docente em novas tecnologias, 

metodologias ativas, nas modalidades presencial e a distância. 

 
iii. Conclusão  
 
iii.a- Avaliação do resultado 

 
Apesar de avanços significativos de desempenho, não se traduziu em atingimento de meta, por 
conseguinte, de aprendizagem. Vale destacar a equidade de resultado entre as escolas, mesmo com 
perfil de público diferente. Isso corrobora com a avaliação positiva das implementações realizadas em 
todas as escolas. 
 
É preciso manter a ação de identificar as fragilidades e atuar junto a todas as áreas do conhecimento, 
com ênfase à língua portuguesa e matemática em razão da referência na avaliação da política 
educacional. Os esforços devem estar voltados à construção de escolas que formem alunos 
proficientes e protagonistas de uma educação voltada para o mundo do trabalho.  
 
As habilidades a serem desenvolvidas para atuar no século XXI são foco na formação dos estudantes. 
E tudo começa pela formação do professor, articulando repertório do profissional e o “chão” de escola. 
Neste regional, a Formação Continuada tem sido mobilizada, através de produções formais e 
informais. No plano de atuação de 2020, iniciou-se a formação destinada a professores de português 
e matemática com abordagem funcional da aprendizagem e metodologias inovadoras e tecnologias 
educacionais com o objetivo de subsidiar o docente de novas reflexões e desenvolvimento de boas 
práticas. Essa oportunidade ofertada ao professor instrumentaliza a condição de alcance ao estudante, 
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aprimorando as práticas já atuantes. 
 
A associação de formação continuada de professores, implementação de novas tecnologias e avaliação 
de aprendizagem é indispensável para uma trajetória de padrões altos de expectativas de 
aprendizagem. Outro aspecto a ser acrescido à formação docente e aplicabilidade de recursos é a 
mobilização junto às famílias sob a importância da avaliação sistemática. 
  
Dessa forma, conclui-se que o grande desafio do DR-Sergipe na melhoria dos índices da Prova Brasil 5º 
e 9º ano é o de traçar uma linha de progressão evolutiva, proporcionando aos alunos condições para 
que estes alcancem níveis satisfatórios de aprendizagem. Para tanto, é preciso pensar na Educação 
como um exercício a ser desenvolvido durante toda a vida com metas estabelecidas e monitoradas 
com intervenções assertivas.  
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
 

• Realizar projetos interdisciplinares que promovam o aprendizado tanto de língua 

portuguesa como de matemática de forma lúdica; 

• Incentivar a utilização de metodologias ativas em sala de aula; 

• Acompanhamento individual dos alunos com dificuldade de aprendizagem; 

• Promover oficinas de capacitação docente voltada para as disciplinas de português e 

matemática; 

• Aproximar a família do acompanhamento ao estudante; 

• Incentivar a participação dos alunos em torneios de robótica, olimpíadas do conhecimento, 

concursos científicos e culturais. 

 
 
i. Descrição  
 

3.1.2 - Objetivos do Foco Estratégico 

– Realizar em 1.570 matrículas em Educação de Jovens e Adultos em 2019  

Responsáveis: Yacaia Lopes de Oliveira – Até 10/06/2019 
                           Lygia de Jesus Santos –        De 01/09/2019 a 31/12/2019 

CPF: 036.954.845-00 
         591.330.665-15 

Cargo: Gerente de Educação 

OBS: No período compreendido entre 11/06/2019 a 31/08/2019 a gestão ficou sob a responsabilidade e 
acompanhamento da Superintendência do SESI 

 

Descrição geral 

Promover o nível de escolaridade de jovens e adultos. 

 
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 
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propostas para o período. 
 
A promoção da Educação de Jovens e Adultos pelo SESI é a oportunidade de levar ensino orientado 
ao mundo do trabalho aos trabalhadores e dependentes. A oferta é respaldada na Constituição 
Federal e a LDB 9394/96, garantem o acesso à educação as pessoas jovens e adultas que não 
puderam concluir os estudos na idade escolar. É com base nessa premissa, respeitando o direito do 
ser humano que desenvolvemos o Programa do SESI da Educação de Jovens e Adultos. 
 
ii.b- Análise dos indicadores de resultado. 

 

 
 
 
Descrição detalhada de cada indicador: 

 
Nome do indicador: número de matrículas em educação de jovens e adultos 
Unidade de medida: quantidade (unidade) 
Periodicidade de apuração: mensal 
Polaridade: quanto maior, melhor 
Fórmula de cálculo: Quantidade de alunos matriculados em Educação de Jovens e Adultos 

 
Análise: 

 
A Constituição Federal e a LDB 9394/96, garantem o acesso à educação as pessoas jovens e adultas 
que não puderam concluir os estudos na idade própria. É com base nessa premissa respeitando o 
direito do ser humano que o SESI procura garantir esse direito ofertando a Educação de Jovens e 
Adultos. 
 
Para fins de alcance dessa meta foram realizadas sensibilizações junto aos trabalhadores das indústrias 
com maior foco nos canteiros de obras por ser a fonte de captação principal do produto EJA, conforme 
os últimos resultados. Nas sensibilizações são apresentados os serviços e os benefícios ofertados pela 
Instituição como ensino de qualidade, material didático, fardamento, alimentação e aulas interativas 
de acordo com a proposta da REDE SESI.  
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Apesar da estratégia, o índice de procura foi abaixo do previsto. A adesão ao Programa da EJA tem 
enfrentado desafio de procura. O impacto na redução do número de matrículas se dá por várias razões 
apresentadas por esse público: jornada tripla à necessidade de investir com a mobilidade, por 
exemplo. Além dos aspectos de limitações físicas e/ou econômicas, ir onde esse público está e 
potencializá-lo aos estudos somam-se aos enfretamentos para cumprimento da meta. Neste regional, 
o fato de termos baixa capilaridade de indústrias atuantes também impacta negativamente. O que se 
agrava com a circunstância socioeconômica do país e do estado com índices altos de desemprego. 
 
Nessa modalidade, os alunos têm maior predisposição à evasão, seja pelos anos que passaram sem 
estudar, seja pela fadiga diária.  Alguns nunca tiveram acesso à linguagem escrita, outros apenas 
conhecem as letras do alfabeto. E frente a essa realidade, a primeira abordagem é fazer com que haja 
aproximação entre o docente e discente para que ambos se sintam à vontade nos diferentes 
momentos ocorridos em sala de aula. Exige-se, portanto, cuidados relevantes ao selecionar 
professores com o perfil adequado ao nível e necessidades dos alunos que procuram a EJA. 
 
Cientes dos desafios para captação e manutenção desse público, além das sensibilizações e 
engajamentos nas empresas são desenvolvidas boas práticas associando às aprendizagens ao mundo 
do trabalho e da vivência social. A leitura e suas transformações fazem parte do cotidiano dos alunos 
por ser o principal objetivo deles em ingressar ou retornar às aulas.  
  
 
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade Nacional 
e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos. 
 
Ao final do foco Educação, apresentamos de forma consolidada a Cadeia de Valores da área de 
Educação, definindo todos os macroprocessos de ponta a ponta, integrando todos os processos 
finalísticos aos da área-meio de suporte, conforme figura 4. 
 
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 
relacionadas ao objetivo estratégico. 
 

Quadro 9 - Resultado das principais ações – objetivo 3.1.2 

  
Orçamentário Físico Unidade 

de 
medida 

Resultados 
  Orçado Retificado Suplementado Transposto Realizado Previsto Realizado 

EJA - Ensino 
fundamental anos 
iniciais 

358.710,00 187.189,00 187.209,00 186.309,00 59.437,48 57 49 
Matricula 

Nova 

EJA - Ensino 
fundamental anos 
finais 

1.622.364,00 1.258.339,00 1.258.339,00 1.241.149,00 963.042,69 189 183 
Matricula 

Nova 

EJA - Ensino Médio 
Regular 

1.168.277,00 993.882,00 994.282,00 987.402,00 784.343,06 288 283 
Matricula 

Nova 

EJA - Ensino Médio 
Articulado - EBEP 

136.800,00 121.300,00 121.300,00 128.530,00 20.955,03 0 18 
Matricula 

Nova 
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ii.e- Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano 
Estratégico. 
 

• Ampliar captação de alunos da indústria e de seus dependentes; 

• Promover a capacitação de docentes e técnicos pedagógicos, através de oficinas tecnológicas 

e metodologias ativas aproximadas ao mundo do trabalho; 

• Oportunizar modalidade de EJA profissionalizante. 

 
iii. Conclusão  
 
iii.a- Avaliação do resultado 
 
Em relação a meta, a mesma não foi atingida considerando a crise industrial nacional e local, 
deslocamento do estado de industriários em busca de novos empregos, baixo impulso na divulgação 
e na aplicação de estratégias do marketing de relacionamento, o que impactou significativamente para 
que a meta Orçamentária também não fosse cumprida. 
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

 

• Aprimorar o marketing de relacionamento; 

• Definir estratégias de divulgação, inclusive de mídias sociais; 

• Incentivo para alunos com frequência 100% e aprovações nos resultados finais. 

 
i. Descrição  
 

3.1.4 - Objetivos do Foco Estratégico 

– Realizar 1.379 matrículas em cursos de educação continuada com foco na indústria.   
Responsáveis: Yacaia Lopes de Oliveira – Até 10/06/2019 
                           Lygia de Jesus Santos –      De 01/09/2019 a 31/12/2019 

CPF: 036.954.845-00 
         591.330.665-15 

Cargo: Gerente de Educação 

OBS: No período compreendido entre 11/06/2019 a 31/08/2019 a gestão ficou sob a responsabilidade e 
acompanhamento da Superintendência do SESI 

 

Descrição geral 

Promover o desenvolvimento de pessoas com foco nas competências empresariais e humanas. 

 
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 limitada oferta do portfólio de cursos, além do baixo interesse dos trabalhadores das empresas em 
participar dos cursos ofertados comprometeram o alcance da meta prevista pela baixa adesão ao 
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portfólio. A evasão dos alunos devido a troca de turno/horário de trabalho também impacta no alcance 
da meta.  
 
Além disso, houve também uma mudança de estratégia no tocante a oferta de vagas para essa 
modalidade, anteriormente com predominância gratuita, para atualmente paga. 

 
ii.b- Análise dos indicadores de resultado. 

 

 
 
 

Descrição detalhada de cada indicador: 
 

Nome do indicador: Número de matrículas em cursos de educação continuada com foco na indústria 
Unidade de medida: quantidade (unidade) 
Fórmula de cálculo: (quantidade de alunos matriculados em cursos de educação continuada com 
foco na indústria, com carga horária ≥ 4 horas) 
Polaridade: Quanto maior, melhor 
Periodicidade de apuração: Mensal 

 
Análise:  
 
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade 
Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos. 
 
Ao final do foco Educação, apresentamos de forma consolidada a Cadeia de Valores da área de 
Educação, definindo todos os macroprocessos de ponta a ponta, integrando todos os processos 
finalísticos aos da área-meio de suporte, conforme figura 4. 

 
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 
relacionadas ao objetivo estratégico. 
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Quadro 10 - Resultado das principais ações – objetivo 3.1.3 

  
Orçamentário Físico Unidade 

de 
medida 

Resultados 
  Orçado Retificado Suplementado Transposto Realizado Previsto Realizado 

Cursos em 
Competências e 
Habilidades par 

35.198,00 36.073,00 36.073,00 47.471,00 37.132,84 506 231 
Matricula 

Nova 

Reforço Escolar da 
Educação Básica 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 30 31 
Matricula 

Nova 

Cursos em 
Segurança e Saúde 
no Trabalho 

2.640,00 3.270,00 3.270,00 3.270,00 1.282,10 324 100 
Matricula 

Nova 

 
ii.e- Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano 
Estratégico. 
 

• Definir estratégias de captação de público de cursos de Educação Continuada; 

• Realizar ações de divulgação dos cursos nas indústrias e na comunidade em geral. 

 
iii. Conclusão  
 
iii.a- Avaliação do resultado 
 
Umas das maiores dificuldades no alcance da meta foi a mudança de estratégia de oferta, pela 
descontinuidade da gratuidade. Os números alcançados foram os praticados antes da mudança em 
questão. Além da mudança de estratégia de oferta, a limitação do portfólio de curso ofertados 
contribui com a baixa adesão.  

 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
 

• Realizar pesquisas de interesse e satisfação, a fim de replanejar as ações; 

• Planejar, organizar e atuar com propostas de Educação Continuada, de acordo com o portfólio 

nacional, mais atrativo neste regional; 

• Desenvolver estratégia de divulgação dos cursos ofertados nas indústrias. 

 
i. Descrição  
 

3.1.5 - Objetivos do Foco Estratégico 

– Realizar 2.710 matrículas de EBEP 

Responsáveis: Yacaia Lopes de Oliveira – Até 10/06/2019 
                           Lygia de Jesus Santos –        De 01/09/2019 a 31/12/2019 

CPF: 036.954.845-00 
         591.330.665-15 

Cargo: Gerente de Educação 
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OBS: No período compreendido entre 11/06/2019 a 31/08/2019 a gestão ficou sob a responsabilidade e 
acompanhamento da Superintendência do SESI 

 
 

Descrição geral 

Equilibrar atividades teóricas e práticas dos alunos da educação básica, incentivando a formação de 
talentos para a indústria desde o ensino básico. 

 
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 resultado foi realizado abaixo do esperado, considerando algumas dificuldades que estão descritas 
na análise dos indicadores de resultado. O cenário econômico não tem sido favorável à execução das 
metas estabelecidas. 
 
ii.b- Análise dos indicadores de resultado. 
 

 
 
 

Descrição detalhada de cada indicador: 
 

Nome do indicador: Número de matrículas de EBEP. 
Unidade de medida: Quantidade (unidade) 
Periodicidade de apuração: Mensal 
Polaridade: Quanto Maior, Melhor 
Fórmula de cálculo: (Quantidade de alunos matriculados no Ensino Médio EBEP) 
 
Análise:  
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No último ano, a oferta de Ensino Médio Integrado das escolas públicas com o escopo de garantias de 
serviços gratuitos: acesso à escola, almoço, lanche, material, farda corroborou com o não atingimento 
da meta do EBEP, no SESI/SE. Esse contexto, considerando também o atual cenário econômico que 
provocou desemprego dos responsáveis, principalmente industriários, contribuíram para o não 
alcance da meta. 
 
Como estratégias para assegurar a permanência dos alunos EBEP foram planejados projetos 
interdisciplinares a fim de buscar e incentivar o aluno a um aprofundamento de suas escolhas 
profissionais, reforçando nestes a importância do empreendedorismo e inovação voltados para a 
indústria. Implementamos a participação dos estudantes de eventos do conhecimento, repercutindo 
em estímulo à ciência e à motivação do estudante.  
 
Foram adotadas ferramentas tecnológicas cujo propósito é despertar nos alunos o interesse pela 
metodologia STEAM (cursos envolvendo ciências, tecnologia, engenharia, arte e matemática) 
procurando através dessas ações ampliar o horizonte de escolhas dos nossos alunos, bem como 
possibilitar a eles enxergarem novos horizontes profissionais. A participação de torneios de robótica 
foi um diferencial para contribuir com a aplicabilidade da formação completa do EBEP. 

 
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade Nacional 
e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos. 

 
Ao final do foco Educação, apresentamos de forma consolidada a Cadeia de Valores da área de 
Educação, definindo todos os macroprocessos de ponta a ponta, integrando todos os processos 
finalísticos aos da área-meio de suporte, conforme figura 4. 

 
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 
relacionadas ao objetivo estratégico. 
 

Quadro 11 - Resultado das principais ações – objetivo 3.1.4 

  
Orçamentário Físico Unidade 

de 
medida 

Resultados 
  Orçado Retificado Suplementado Transposto Realizado Previsto Realizado 

Ensino Médio 
Articulado - EBEP 

7.432.703,00 6.602.813,00 6.602.813,00 6.410.548,00 5.389.532,74 1.480 1.473 
Matricula 

Nova 

Ensino Médio 
Regular 

2.459.027,00 2.457.487,00 2.457.487,00 2.485.023,00 2.339.307,08 103 124 
Matricula 

Nova 

 
ii.e- Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano 
Estratégico. 
 

• Assegurar a permanência com qualidade dos alunos nos cursos EBEP; 

• Continuar promovendo capacitação docente nas modalidades presencial e a distância; 

• Desenvolver a cultura da metodologia STEAM; 

• Relacionar formação básica à profissionalizante respaldado em entregas para o mundo do 
trabalho e sequência de carreira de trabalho. 
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iii. Conclusão  
 

iii.a- Avaliação do resultado 
 
O não alcance da meta se deve principalmente ao atual cenário econômico do Estado, que afetou 
consideravelmente todos os setores da economia incluindo a indústria, o que provocou significativo 
impacto no resultado final. 

 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
 

• Aumentar a divulgação dos cursos EBEP nas indústrias; 

• Ampliar a oferta de cursos EBEP, atendendo às tendências apresentadas pelo mercado de 
trabalho; 

• Realizar eventos de Conexões do Ensino Médio para turmas de 9º ano do Ens. Fundamental. 

• Ampliar o estímulo a participações de Olimpíadas do Conhecimento; 

• Continuar estimulando a participação dos estudantes em Torneios de Robótica. 
 

Figura 4 – Cadeia de Valor - Educação  
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i. Descrição  
 

3.1.6 - Objetivos do Foco Estratégico 

- Atender 300 indústrias com soluções e serviços de SST e Promoção da Saúde. 

Responsável: Acrízio José Campos Souza 

CPF: 261.994.165-20 

Cargo: Superintendente Regional  

 

Descrição geral 

Atuar ativamente nas indústrias para incentivar a execução de políticas e medidas para promover o 
aumento da segurança bem como a promoção da saúde do trabalhador. 

 
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 inciativa alcançou um resultado de 94% em relação à meta estabelecida, embora tenham sido 
ampliadas e diversificadas as ações ofertadas.   
 
Novas estratégias foram implantadas para o atendimento às indústrias, valorizando a qualidade de 
vida do trabalhador e apoiando à indústria com ações de promoção da saúde que visam o incentivo do 
trabalhador para a prática de exercícios físicos de forma regular, a reeducação para uma nutrição mais 
adequada, a cessação do tabagismo, o consumo equilibrado de bebida alcoólica e o enfrentamento 
das situações estressantes. Durante o ano de 2019 houve uma continuidade nos serviços de unidade 
móvel nas indústrias, o que nos possibilitou ampliarmos a carteira de clientes. 
 
ii.b- Análise dos indicadores de resultado. 
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Descrição detalhada de cada indicador: 
 

Nome do indicador: Número de indústrias atendidas com serviços de SST e/ou Promoção da Saúde 
Unidade de medida: Quantidade (unidade) 
Periodicidade de apuração: Mensal 
Polaridade: Quanto Maior, Melhor  
Fórmula de cálculo: (Quantidade de indústrias atendidas com serviços de SST e/ou Promoção da 
Saúde) 

 
Análise:  
 
As ações foram diversificadas, ampliamos a rede de parceiros estratégicos visando o fortalecimento 
das ações e da imagem do SESI junto às indústrias do Estado e seus trabalhadores. Os programas foram 
repaginados e adaptados às necessidades das empresas e dos trabalhadores, valorizando a qualidade 
de vida do trabalhador da indústria através da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho 
– SIPAT e o apoio à indústria com ações de promoção da saúde que visam o incentivo do trabalhador 
para a prática de exercícios físicos de forma regular, a reeducação para uma nutrição mais adequada, 
a cessação do tabagismo, o consumo equilibrado de bebida alcoólica e o enfrentamento das situações 
estressantes. 
 
Esperava-se também uma alavancagem no número de indústrias atendidas por meio do SESI VIVA+, 
porém a postergação do cronograma de implantação do e-Social desacelerou esse processo. Somam-
se a isso o crescimento menor que o esperado da economia sergipana, afetado pela incerteza do 
cenário político-econômico. 
 
A parceria entre o Departamento Nacional, o DR e parceiros estratégicos contribuíram de forma 
significativa para o crescimento e melhoria dos atendimentos. 
 
Serviços para Fatores Psicossociais: Atuamos ativamente nas indústrias com ações de promoção da 
saúde com foco nos hábitos comportamentais do trabalhador com ações de prevenção ao uso de 
álcool e outras drogas, gerenciamento do stress e serviços para fatores psicossociais. Segundo a fonte 
Sistema de Medição e Desempenho - SMD, o resultado da realização foi excelente, considerando que 
realizamos aproximadamente 230% da produção prevista para este produto. 
 
Mobilização Nacional e Regional para Promoção da Saúde: Apoio às indústrias na prevenção de 
acidentes e aumento da produtividade desenvolvendo ações para melhoria do estilo de vida do 
trabalhador e seus dependentes. Através dessa ação em 2019 conseguimos alcançar a meta para 
indústrias atendidas. Sendo assim, observamos que trabalhadores bem assistidos se sentem melhor 
nas esferas física, mental e emocionalmente e o trabalhador motivado produz mais e é mais assíduo. 
Conforme o Sistema de Medição e Desempenho - SMD, o resultado da realização foi excelente, 
considerando que realizamos aproximadamente 330 % da produção prevista estes eventos. 
 
Atendimento Assistencial e Ocupacional: Serviços médicos, clínicos e de odontologia a pessoas físicas 
e empresas conveniadas ao Centro de Saúde do SESI-DR/SE, conforme sua necessidade para promover 
o bem-estar e saúde da população em geral e ofertar serviços de Medicina do Trabalho aos 
colaboradores da indústria. No ano de 2019 houve a implantação do projeto SESI MAIS PERTO DE VOCÊ 
com mais cinco pontos de atendimento para retirada de guias médicas, o que contribuiu para o 
aumento no número de indústrias atendidas, assim como a possibilidade de desconto para qualquer 
funcionário da indústria contribui para o aumento da carteira de clientes. Segundo o Sistema de 
Medição e Desempenho - SMD, o resultado da realização para o exercício foi próximo ao esperado, 
considerando que 94% das indústrias previstas foram atendidas. 
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Atendimento Assistencial: Serviços médicos e clínicos e serviço de odontologia a pessoas físicas, 
conforme sua necessidade para promover o bem-estar e saúde da população em geral. A possibilidade 
de desconto para qualquer funcionário da indústria contribui para o aumento da carteira de clientes, 
porém com o corte no quadro de funcionários e com a contenção de despesas por parte das indústrias 
houve uma redução no número de trabalhadores atendidos. Segundo o Sistema de Medição e 
Desempenho - SMD, o resultado da realização foi ótimo, considerando que realizamos 143% da 
produção prevista para Consultas por Especialidades e 130% para Saúde Bucal - Atendimento. 
 
Atendimento Ocupacional: São serviços de medicina do trabalho ofertados para os colaboradores da 
indústria, mediante proposta comercial solicitada pela empresa. São realizados serviços de exames 
laboratoriais e clínicos e consultas ocupacionais, de acordo com o PCMSO da organização. Houve um 
pequeno aumento no número de empresas atendidas, porém como as mesmas estão com o quadro 
reduzido de funcionários não houve o cumprimento da meta de trabalhadores atendidos em SST e 
Promoção a Saúde. Segundo dados do Sistema de Medição e Desempenho - SMD, o resultado da 
realização foi ótimo, considerando que realizamos 218% da produção prevista para PCMSO e 111% 
para consultas ocupacionais.  
 
Atendimentos nas unidades móveis: São serviços de odontologia e oftalmologia ofertados para 
pessoas físicas dentro das empresas do estado de Sergipe. Houve a permanência das unidades móveis 
em várias indústrias dando continuidade aos serviços prestados. 

 
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade 
Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos. 
 
Ao final do foco Saúde, apresentamos de forma consolidada a Cadeia de Valores da área de Saúde e 
Segurança, definindo todos os macroprocessos de ponta a ponta, integrando todos os processos 
finalísticos aos da área-meio de suporte, conforme figura 5. 
 
 
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 
relacionadas ao objetivo estratégico. 
 

Quadro 12 - Resultado das principais ações – objetivo 3.1.5 

  
Orçamentário Físico 

Unidade de 
medida Resultados 

  Orçado Retificado Suplementado Transposto Realizado Previsto 
Realiza
do 

Consultas 
Ocupacionais 

210.580,00 200.359,00 200.359,00 201.599,00 194.373,08 880 693 
Pessoas 

Atendidas 

Consultoria em SST 
e Gestão da 
Informação 

2.130,00 2.130,00 2.130,00 3.730,00 3.563,91 198 180 
Pessoas 

Beneficiadas 

PPRA e higiene 
ocupacional (NR 
09 e NR 1 

89.592,00 92.529,00 92.529,00 92.829,00 86.805,78 175 815 
Pessoas 

Beneficiadas 

Exames Não 
Ocupacionais 

25.000,00 25.500,00 25.500,00 24.210,00 19.386,42 460 322 
Pessoas 

Atendidas 



 

 44 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SESI/SE 

 

Ações para Prática 
Alimentar 
Saudável 

288.436,00 256.434,00 256.434,00 256.434,00 207.272,31 1.995 2.303 
Pessoas 

Beneficiadas 

Atividade Física 
Esportiva-Público 
em Geral 

707.225,00 726.563,00 726.563,00 718.183,00 671.049,83 2.760 1.822 
Pessoas 

Atendidas 

Atividade Física 
Esportiva- 
Ginastica para 
Empresa 

0,00 60,00 60,00 60,00 50,95 1.181 460 
Pessoas 

Atendidas 

Serviços para 
Fatores 
Psicossociais 

120.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 41.250,00 2.180 4.952 
Pessoas 

Atendidas 

PCMSO (NR 07) 32.000,00 32.000,00 32.000,00 40.000,00 38.753,65 500 1.027 
Pessoas 

Beneficiadas 

Mobilização 
Nacional e 
Regional para a 
Promoção da 
Saúde 

147.000,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 76.074,06 4.110 13.744 
Pessoas 

Atendidas 

Clubes 
1.429.311,0

0 
5.933.831,

00 
6.960.893,00 

6.961.317,0
0 

1.547.242,9
4 

120 81 
Pessoas 

Associadas 

Consultas por 
Especialidades 

227.381,00 269.633,00 269.633,00 273.204,00 189.888,22 940 901 
Pessoas 

Atendidas 

Exames 
Ocupacionais 

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.010,00 58.399,61 1.000 751 
Pessoas 

Atendidas 

Saúde Bucal - 
Atendimento 

538.327,00 525.788,00 525.788,00 540.332,00 531.779,25 3.000 2.953 
Pessoas 

Atendidas 

  
Observações:  
 
Analisando os resultados financeiros previstos e realizados, para o CR Serviços para Fatores 
Psicossociais, informamos que alguns insumos necessários para a realização das atividades referente 
aos Serviços para Fatores Psicossociais foram adquiridos através do Projeto “Promoção da Saúde”. 
Projeto realizado em parceria com o Conselho Nacional do SESI, que tem como objetivo informar, 
motivar e criar oportunidades para que os trabalhadores da indústria atuem na adoção de hábitos de 
vida saudável, melhoria, manutenção e gestão de sua saúde. De caráter essencialmente preventivo, 
essas ações visam a melhorar o ambiente de trabalho e promover o equilíbrio físico e mental dos 
trabalhadores. O foco é vincular qualidade de vida com a produtividade, utilizando as diversas 
possibilidades e alternativas, contribuindo na somação de esforços para a saúde do trabalhador, 
caminho direto para o aumento da produtividade.  
 
Em 2019 realizamos diversas campanhas nas indústrias com participação ativa dos trabalhadores. 
Materiais educativos foram distribuídos por ocasião das palestras, cursos, SIPATs, Semanas de Saúde, 
Campanhas de prevenção às DSTs, tabagismo, álcool, pressão arterial, gerenciamento do estresse e 
segurança no trabalho. 
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ii.e- Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano 
Estratégico. 
 
Em 2019 tivemos como principais desafios: o e-Social e a implantação da plataforma SESI VIVA +, 
com a perspectiva de aumentar de forma gradativa a oferta do serviço SESI VIVA+. 
 
iii. Conclusão  

 
iii.a- Avaliação do resultado 
 
No exercício do ano de 2019, a meta de indústrias atendidas teve uma realização de 94%. Sendo 
que as áreas de SST e Promoção da Saúde contribuíram com os seus atendimentos aos 
trabalhadores de diversas indústrias do estado através do serviço médico a pessoa física no 
assistencial e o atendimento aos funcionários no setor ocupacional, também os serviços para 
Fatores Psicossociais e Serviços de Mobilização para Promoção da Saúde contribuíram de forma 
significativa para a obtenção dos resultados. 
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 

 
Capacitação dos profissionais de Promoção da Saúde e SST na Gestão por Processos de Segurança e 
Saúde na Indústria e ampliação de conhecimento da plataforma SESI VIVA +. Fortalecer as ações de 
SST e Promoção da Saúde nas indústrias, viabilizando o aumento das Indústrias atendidas, além da 
política de descontos, visando ampliar o atendimento a indústria no Estado de Sergipe.  
 

 
i. Descrição  
 

3.1.7 - Objetivos do Foco Estratégico 

- Atender  13.300 trabalhadores da indústria em SST e Promoção da Saúde. 

Responsável: Acrízio José Campos Souza 

CPF: 261.994.165-20 

Cargo: Superintendente Regional  

 

Descrição geral 

Promover a melhoria da qualidade de vida e a saúde do trabalhador da indústria. 

 
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 inciativa alcançou um resultado de 57% em relação a meta estabelecida. Nesse ano tivemos o 
aumento do quantitativo de indústrias atendidas em ações de promoção da saúde, ofertando 
serviços de qualidade de vida com foco na elevação da produtividade industrial, porém devido à 
crise econômica dos últimos anos, as empresas ainda estão sofrendo com a redução do quantitativo 
de funcionários e essa diminuição do quadro influenciou para o não cumprimento da meta.  
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ii.b- Análise dos indicadores de resultado. 
 

 
 
Descrição detalhada de cada indicador: 

 
Nome do indicador: Número de trabalhadores atendidos com serviços de SST e/ou Promoção da 
Saúde 
Unidade de medida: Quantidade (unidade) 
Periodicidade de apuração: Mensal 
Polaridade: Quanto Maior, Melhor  
Fórmula de cálculo: (Quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de SST e/ou Promoção da  
Saúde) 
 
Análise: 
 
Devido ao cenário de crise econômica no país, diversas empresas estão reduzindo todos os custos 
possíveis e realizando apenas as obrigatoriedades legais, aquelas que são previstas por leis, em 
consequência disso, tivemos redução nos atendimentos aos trabalhadores, o que nos causou impacto 
negativo quanto ao atendimento das metas de 2019. Em análise dos fatos, já foram realizados planos 
de ações para beneficiar nossos clientes, como: Projeto Promoção da Saúde na Indústria, Divulgação 
dos serviços do SESI na indústria. 
 
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade 
Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos. 
 
Ao final do foco Saúde, apresentamos de forma consolidada a Cadeia de Valores da área de Saúde e 
Segurança, definindo todos os macroprocessos de ponta a ponta, integrando todos os processos 
finalísticos aos da área-meio de suporte, conforme figura 5. 
 
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 
relacionadas ao objetivo estratégico. 
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Quadro 13 - Resultado das principais ações – objetivo 3.1.6 

  
Orçamentário Físico Unidade de 

medida Resultados 
  Orçado Retificado Suplementado Transposto Realizado Previsto Realizado 

Consultas 
Ocupacionais 

210.580,00 200.359,00 200.359,00 201.599,00 194.373,08 880 693 
Pessoas 

Atendidas 

Consultoria em 
SST e Gestão da 
Informação 

2.130,00 2.130,00 2.130,00 3.730,00 3.563,91 198 180 
Pessoas 

Beneficiadas 

PPRA e higiene 
ocupacional (NR 
09 e NR 1 

89.592,00 92.529,00 92.529,00 92.829,00 86.805,78 175 815 
Pessoas 

Beneficiadas 

Exames Não 
Ocupacionais 

25.000,00 25.500,00 25.500,00 24.210,00 19.386,42 460 322 
Pessoas 

Atendidas 

Ações para Prática 
Alimentar 
Saudável 

288.436,00 256.434,00 256.434,00 256.434,00 207.272,31 1.995 2.303 
Pessoas 

Beneficiadas 

Atividade Física 
Esportiva-Público 
em Geral 

707.225,00 726.563,00 726.563,00 718.183,00 671.049,83 2.760 1.822 
Pessoas 

Atendidas 

Atividade Física 
Esportiva- 
Ginastica para 
Empresa 

0,00 60,00 60,00 60,00 50,95 1.181 460 
Pessoas 

Atendidas 

Serviços para 
Fatores 
Psicossociais 

120.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 41.250,00 2.180 4.952 
Pessoas 

Atendidas 

PCMSO (NR 07) 32.000,00 32.000,00 32.000,00 40.000,00 38.753,65 500 1.027 
Pessoas 

Beneficiadas 

Mobilização 
Nacional e 
Regional para a 
Promoção da 
Saúde 

147.000,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 76.074,06 4.110 13.744 
Pessoas 

Atendidas 

Clubes 
1.429.311,0

0 
5.933.831,

00 
6.960.893,00 

6.961.317,0
0 

1.547.242,9
4 

120 81 
Pessoas 

Associadas 

Consultas por 
Especialidades 

227.381,00 269.633,00 269.633,00 273.204,00 189.888,22 940 901 
Pessoas 

Atendidas 

Exames 
Ocupacionais 

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.010,00 58.399,61 1.000 751 
Pessoas 

Atendidas 

Saúde Bucal - 
Atendimento 

538.327,00 525.788,00 525.788,00 540.332,00 531.779,25 3.000 2.953 
Pessoas 

Atendidas 
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Observações:  
 
Analisando os resultados financeiros previstos e realizados, para o CR Serviços para Fatores 
Psicossociais, informamos que alguns insumos necessários para a realização das atividades referente 
aos Serviços para Fatores Psicossociais foram adquiridos através do Projeto “Promoção da Saúde”. 
Projeto realizado em parceria com o Departamento Nacional do SESI, que tem como objetivo informar, 
motivar e criar oportunidades para que os trabalhadores da indústria atuem na adoção de hábitos de 
vida saudável, melhoria, manutenção e gestão de sua saúde. De caráter essencialmente preventivo, 
essas ações visam a melhorar o ambiente de trabalho e promover o equilíbrio físico e mental dos 
trabalhadores nas suas rotinas sociais e do trabalho. O foco é vincular qualidade de vida com a 
produtividade, utilizando as diversas possibilidades e alternativas, contribuindo na somação de 
esforços para a saúde do trabalhador, caminho direto para o aumento da produtividade.  
 
Em 2019 realizamos diversas campanhas nas indústrias com participação ativa dos trabalhadores. 
Materiais educativos foram distribuídos por ocasião das palestras, cursos, SIPATs, Semanas de Saúde, 
Campanhas de prevenção às DSTs, tabagismo, álcool, pressão arterial, gerenciamento do estresse e 
segurança no trabalho. No exercício de 2019 houve a implantação do projeto SESI MAIS PERTO DE 
VOCÊ com mais cinco pontos de atendimento para retirada de guias médicas. Dessa forma, houve uma 
maior facilidade na retirada dos boletos e no pagamento dos serviços a serem executados, já que o 
cliente poderia se deslocar para a Unidade do SESI mais próxima. 
 

ii.e- Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano 
Estratégico. 
 
Em 2019 tivemos como principais desafios: o e-Social e a implantação da plataforma SESI VIVA +. E 
em 2020 temos o desafio de aumentar a oferta do serviço SESI VIVA+ além da capacitação dos 
profissionais de Promoção da Saúde e SST na Gestão por Processos de Segurança e Saúde na 
Indústria. Ampliar o número de trabalhadores atendidos com serviços de promoção da saúde e SST 
e garantir a excelência no atendimento.   
 
iii. Conclusão  

 
iii.a- Avaliação do resultado 
 
Observamos que mesmo havendo melhoria significativa no desempenho das áreas envolvidas, no 
número de indústrias atendidas, na ampliação dos serviços ofertados e na implantação de Projeto 
Promoção da Saúde na Indústria, não foi possível alcançar a meta prevista.  
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
 
Capacitação dos profissionais de Promoção da Saúde e SST na Gestão por Processos de Segurança e 
Saúde na Indústria e ampliação de conhecimento da plataforma SESI VIVA +. Fortalecer as ações de 
SST e Promoção da Saúde nas indústrias, viabilizando o aumento das Indústria Atendidas, além da 
política de descontos estabelecida.  
 
i. Descrição  
 

3.1.8 - Objetivos do Foco Estratégico 

- Atender 2.200 trabalhadores da indústria com a Rede SESI Viva+. 

Responsável: Acrízio José Campos Souza 
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CPF: 261.994.165-20 

Cargo: Superintendente Regional  

 

Descrição geral 

Promover a melhoria da qualidade de vida e a saúde do trabalhador e a produtividade na indústria. 

 
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 meta estabelecida para o número de trabalhadores ativos na Rede SESI Viva + foi bastante 
desafiadora de ser alcançada. Apesar da meta de indústrias atendidas ter obtido um bom 
desempenho, a de trabalhadores ativos na Rede SESI Viva + não foi alcançada. Em 2019 iniciamos a 
oferta desse produto apenas no segundo semestre devido a ajustes operacionais, porém devido à 
crise econômica dos últimos anos, as empresas ainda estão sofrendo com a redução do quantitativo 
de funcionários e essa diminuição do quadro tem influenciado também para o não cumprimento da 
meta, mesmo com todas as iniciativas e estratégias desenvolvidas a iniciativa teve apenas 30% de 
realização.  
 
ii.b- Análise dos indicadores de resultado. 
 

 
 
Descrição detalhada de cada indicador: 

 
Nome do indicador: Número de trabalhadores ativos na Rede SESI Viva + 
Unidade de medida: Quantidade (unidade) 
Periodicidade de apuração: Mensal 
Polaridade: Quanto Maior, Melhor  
Fórmula de cálculo: (Quantidade de trabalhadores ativos na Rede SESI Viva +) 
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Análise: 
 
Devido ao cenário de crise econômica, redução da taxa básica de juros no país, diversas empresas 
estão reduzindo todos os custos possíveis e realizando apenas as obrigatoriedades legais, aquelas que 
são previstas por leis, em consequência disso, tivemos redução nos atendimentos aos trabalhadores, 
o que nos causou impacto negativo quanto ao atendimento das metas de 2019.  
 
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade 
Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos. 
 
Ao final do foco Saúde, apresentamos de forma consolidada a Cadeia de Valores da área de Saúde e 
segurança, definindo todos os macroprocessos de ponta a ponta, integrando todos os processos 
finalísticos aos da área-meio de suporte, conforme figura 5. 
 
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 
relacionadas ao objetivo estratégico. 
 

Quadro 14 - Resultado das principais ações – objetivo 3.1.7 

  
Orçamentário Físico Unidade 

de medida Resultados 
  Orçado Retificado Suplementado Transposto Realizado Previsto Realizado 

SESI Viva + 0,00 0,00 800,00 800,00 715,50 2.200 635 
Pessoas 

Atendidas 

 
  

Observações:  
 
Analisando os resultados financeiros previstos e realizados, para o CR SESI Viva +, informamos que esse 
produto se trata de uma plataforma que disponibilizará ferramentas para apoiar a indústria na gestão 
de serviços voltados a saúde e segurança no trabalho. Suas funções concentram serviços, como: 
análise de riscos, dados de higiene ocupacional e de segurança e saúde, auxiliando também no 
cumprimento das exigências do e-Social. A plataforma SESI Viva+ foi elaborada por um time composto 
por mais de 50 especialistas em saúde e segurança do trabalho de diversas áreas. Com o SESI Viva+ a 
indústria reduz os custos e aumenta os resultados, além de construir com um ambiente de trabalho 
mais seguro e saudável. 
 
Para que os objetivos fossem alcançados a entidade tem trabalhou intensamente na conscientização, 
sensibilização e auxiliando no cumprimento das exigências do E-Social da indústria e seus 
trabalhadores. Em 2019 o SESI Sergipe iniciou a prestação de serviços do Viva+ que apoia a indústria 
na gestão de serviços voltados a saúde e segurança no trabalho auxiliando na redução dos custos e 
aumento do resultado da indústria. 
 

ii.e- Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano 
Estratégico. 
 
Em 2019 tivemos como principais desafios: o e-Social e a implantação da plataforma SESI VIVA +. E 
em 2020 teremos a atualização das NR’s de Saúde e Segurança por parte do governo, com a 
consequente incerteza da implantação do e-Social, além disso a plataforma SESI VIVA + passará 
constantemente por atualizações para se adequar às novas exigências. Para isso, ocorreram diversas 
capacitações com auxílio do Departamento Nacional para preparar os trabalhadores do SESI para 
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que possamos garantir qualidade nos serviços ofertados. 
 
iii. Conclusão  

 
iii.a- Avaliação do resultado 
 
Observamos que mesmo havendo várias iniciativas na implantação dessa nova metodologia para os 
serviços de SST o número de trabalhadores ativos na Rede SESI Viva +, ainda não obtivemos um 
desempenho satisfatório, devido as empresas estarem reduzindo todos os custos possíveis e 
realizando apenas as obrigatoriedades legais, o que nos causou impactos negativos quanto ao 
atingimento das metas de 2019.  
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
 
Capacitação dos profissionais de Promoção da Saúde e SST na Gestão por Processos de Segurança e 
Saúde na Indústria e ampliação de conhecimento da plataforma SESI VIVA +. Fortalecer as ações de 
SST e Promoção da Saúde nas indústrias, viabilizando o aumento das Indústria Atendidas. Além da 
implementação da política de descontos.  
 

Figura 5 – Cadeia de Valor – Saúde e Segurança do Trabalho 

 

 
Fonte: SESI Sergipe. 
 

3.2- Informações sobre a gestão 
 
A entidade vem realizando ao logo dos últimos anos boas práticas de controles internos e de 
governança em função dos cumprimentos normativos e dos atendimentos a fiscalizações externas 
pelos órgãos de controle. Todos os processos estão voltados para a melhoria do desempenho 
operacional através da padronização, alinhados ao Guia Básico de Processos Corporativos do 
Departamento Nacional. 
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Em 2019 o SESI/SE aderiu junto ao Departamento Nacional a um Projeto de Desenvolvimento 
Sistêmico da Gestão, titulado de Programa Alinhar, cujo objetivo do projeto, foi ampliar o nível de 
maturidade da Gestão, por meio da implantação, melhoria e refinamento de práticas de gestão 
relacionadas aos macroprocessos: estratégia, orçamento, produção e desempenho). 
 
Como resultado positivo da execução desse projeto, houve uma evolução na pontuação inicial quando 
do diagnóstico em 2018 em relação à reavaliação de 2019, alcançando um nível 3 de maturidade, numa 
escala de 1 a 4, conforme comparativo abaixo: 
 
Quadro 15 - Desenvolvimento Sistêmico da Gestão - Resultado 

Macroprocessos Avaliação em 2018 Reavaliação em 2019 

Estratégia 72,94% 86,47% 

Orçamento 90,00% 97,50% 

Produção 77,00% 85,50% 

Desempenho 79,62% 93,46% 

Fonte: SESI Sergipe. 

 
As ações empreendidas fortaleceram ainda mais o alinhamento do Regional à estratégia nacional, 
proporcionando uma maior qualidade na execução dos processos, além de outros implementados para 
cumprimentos legais e melhorias continuas. Possibilitou a identificação de novas competências dentro 
do quadro de profissionais, dando oportunidade de capacitações e disseminação do conhecimento 
adquirido dentro da própria instituição. Foram capacitados em média de 100 funcionários, nos 
seguintes temas: Gestão de Riscos, Gestão da Informação, Projetos, Planejamento Estratégico, Lei 
Geral de Proteção de Dados e formação de novos auditores internos da qualidade. 
 
Destacamos algumas das principais entregas realizadas em função da execução do Programa:  
 
1. Implantação do processo de Gestão da Informação e criação da Política com foco em classificação e 
confidencialidade das informações;  
 
2. Implantação da Gestão por Processos a partir de uma abordagem transversal com estruturação de 
Cadeia de Valor;  
 
3. Consolidação da implantação do processo de Gestão de Riscos com reanálise dos riscos nos 
processos já mapeados, elaboração da Política de Gestão de Riscos, revisão de matriz de riscos e 
inclusão dos riscos de Compliance e integridade;  
 
4. Revisão do processo de monitoramento dos projetos estratégicos com foco em prazos e resultados, 
com a construção de guias e formulários orientativos do processo;  
 
5. Revisão do processo de divulgação das informações institucionais e de prestação de contas às partes 
interessadas com criação do portal Informação à Vista na intranet e do Manual de Divulgação das 
Informações Institucionais;  
 
6. Implantação do Processo de Gestão da Marca e da Imagem, voltada para satisfação do Cliente;  
 
7. Consolidação e implantação do Processo de Monitoramento de Controles Internos, com o 
mapeamento dos processos, elaboração de procedimentos e fluxograma desenhados com uso da 
ferramenta Bizagi, disponibilizados no Sistema Conforme para acesso de todos os funcionários; 
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8. Revisão do processo de gestão da estratégia com alinhamento ao nacional;  
 
9. Capacitações para aprimoramento dos conceitos ligados a Processos, Projetos, Conhecimentos de 
Indicadores Estratégicos com a ferramenta BSC, LGPD, Gestão de Informação, Liderança de Gestão, 
Riscos, Compliance e Ética de forma corporativa para aproximadamente 100 funcionários; 
 
No quadro 15, a seguir apresentamos os projetos estratégicos e indicadores de abrangência de 
mercado voltados para melhoria dos processos, resultados e fortalecimento da gestão. 
 
Em 2019 se iniciou a implantação do Projeto CRM que tem por objetivo o uso de ferramenta de 
mercado que possibilita identificar oportunidades de negócio; mapear produtos com maior potencial 
e desempenho antecipando às necessidades das indústrias, gerir as informações dos clientes com as 
áreas de mercado e de negócios para tomada de decisões estratégicas, no sentido de manter e fidelizar 
clientes, principalmente os de Base Nacional e Grandes Clientes do Sistema Indústria. 
 
Quadro 16 – Monitoramento do Projeto CRM 

Objetivo Específico Indicador Meta 

Integração com os Sistemas 
legados e CRM Nacional 

Sistema ERP, Educacional, 
Sistema de Saúde e Segurança do 
Trabalho 

Integrar 100% dos sistemas legados 

Obter informações estratégicas 
de forma gráfica e dinâmica  

Quantidade de gráficos e 
relatórios estratégicos 

Criar ao menos 05 painéis gerenciais 
para a área de Relacionamento com 
Mercado e 02 painéis gerenciais para 
cada área de negócio, com no máximo 
06 gráficos cada um 

Dinamizar estratégias de 
fidelização e retenção dos 
clientes, por meio de 
instrumentos da ferramenta CRM 

Criação de modelos e-mail 
marketing, sistematização do 
funil de vendas e monitoramento 
da relação com o cliente pessoa 
física e jurídica 

Gerenciar o alcance e taxa de conversão 
das estratégias de fidelização e retenção 
no CRM em 100% dos clientes pessoa 
jurídica e monitorar desempenho do e-
mail marketing dos clientes pessoa 
física. 

Realizar análise com foco no 
relacionamento corporativo com 
seu público de interesse. 

Quantidade de clientes 
gerenciados no CRM 

Implementar a gestão em 100% de todas 
as carteiras de clientes no CRM. 

Registrar no CRM estratégias de 
relacionamento que visam à 
manutenção no processo de 
fidelização do público alvo  

Implementação de tipos de 
atividades relacionadas no CRM 

Registro de 100% das atividades, e-mail, 
telefonema e visitas dos agentes de 
mercado no CRM 

Aperfeiçoar processos 
estratégicos em todas as etapas 
das campanhas de marketing 

Sistematização do fluxo de 
campanhas de marketing 
(impressa e digital) 

Planejar, informatizar e monitorar a 
evolução da conversão em 100% das 
campanhas de marketing (impressa e 
digital) 

Fonte: SESI Sergipe. 

 

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico 
 
O SESI utiliza o planejamento estratégico como importante ferramenta de gestão para o 
acompanhamento da execução da estratégia. Foi estruturado através da ferramenta BSC, o que 
possibilita uma visão geral do desempenho da entidade traçada com as perspectivas de pessoas e 
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tecnologia, processos internos, financeira, clientes e cumprimento da missão.  

3.3.1- Estágio de desenvolvimento 

 
O Plano Estratégico do SESI/SE foi estruturado com alinhamento dos direcionadores do planejamento 
estratégico integrado SESI/SENAI estabelecidos pelo Departamento Nacional. 
 
Implementado para o ciclo 2015-2022 e diante do novo cenário da economia, houve a necessidade de 
revisão do mapa estratégico em 2019 para o período de 2020-2022, onde foram revisados, a visão, 
missão, objetivos e indicadores com desdobramento até o nível operacional e envolvimento da alta 
administração.  
 
3.3.2- Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos 

 
De acordo com a mudança de cenário, utilizando a matriz SWOT, as revisões do planejamento 
acontecem para o alinhamento da estratégia. A estratégia é desdobrada em objetivos que são medidos 
através de indicadores e acompanhados mensalmente pela área de planejamento, que consolida as 
informações e análises e alimenta os faróis do mapa estratégico, para uma melhor análise e tomada 
de decisões por parte da alta administração. 
 
As revisões acontecem quando da necessidade de ajustes estratégicos e orçamentários, cumprindo 
todas as etapas previstas no processo de revisão do Plano de Ação e Orçamento, descritas em 
procedimentos estabelecidos pela entidade e disponibilizados para conhecimento de todos os 
funcionários na intranet. 
 
3.3.3- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 

 
As metas de produção e desempenho são estabelecidas pelo SESI/SE e descritas no plano de ação para 
execução no exercício subsequente, com participação das áreas envolvidas e alta direção. Não existe 
um único indicador consolidador, mais um conjunto de indicadores que são visualizados no mapa por 
sinalização de cores da legenda, azul, verde, amarelo e vermelho, que são analisados mensalmente em 
conjunto com os responsáveis para o cumprimento da estratégia.  
 
3.3.4- Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade 

 
Em 2018 ocorreu uma revisão do mapa para o período de 2018-2022 incluindo os grandes desafios do 
planejamento integrado do Departamento Nacional. 
 
No final de 2019 tomando como base, o novo cenário, houve uma nova revisão para o período de 
2020-2024, com o propósito de “Transformar vidas para uma indústria mais competitiva”, incluindo 
novos objetivos vinculados à transparência.   
 
3.3.5- Envolvimento da alta direção (Diretores) 

 
O processo de elaboração e revisão do planejamento estratégico que estabelece metas para o 
exercício alinhado ao orçamento é definido através de reuniões prévias com a alta administração e 
principais gestores, além da participação da área de mercado, onde são analisados os serviços a serem 
prestados, de acordo com a capacidade instalada e os recursos disponíveis. Após essa análise inicial, 
com a participação de diretores, gerentes e técnicos se inicia o processo de elaboração para validação 
da alta administração. 
 
3.3.6- Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 
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Após o processo de análise, já estabelecida as diretrizes, ocorrem reuniões com envolvimento da 
Gerente de Educação, das diretoras de unidades, da Gerência de Controladoria, dos técnicos de 
planejamento e de orçamento, para alinhamento das metas, com prazo de execução e 
comprometimento dos envolvidos. Ocorre a definição dos indicadores aplicáveis para o período, que 
desdobra no cumprimento da missão, cujos resultados são acompanhados mensalmente e discutidos 
com a Superintendência em reuniões de análise crítica, para as tratativas necessárias que buscam 
novas estratégias para alinhar os desníveis e não comprometer os resultados.  
 
Os resultados mensais são refletidos através da ferramenta de gestão adotada pelo regional – o BSC, 
cujo mapa é alimentado pelos resultados dos indicadores que refletem na coloração dos faróis para o 
cumprimento dos objetivos, com legendas de cores: vermelho, amarelo, verde e azul. 
 
Segue no quadro abaixo, as áreas/unidades responsáveis pela formulação e execução do planejamento 
estratégico do regional:  
 
Vale ressaltar que para a elaboração do planejamento estratégico e orçamento, o regional utiliza-se 
do modelo participativo, que envolve o comprometimento e ações da alta administração, dos gestores, 
da área de mercado, dos técnicos e da área de planejamento e orçamento. Como área responsável 
pela consolidação e disseminação das diretrizes, o Núcleo de Planejamento e Orçamento vinculado a 
Controladoria, é responsável por coordenar esse processo, desde a construção até a disseminação 
junto às demais áreas.    
 

Quadro 17 – Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 

 
 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

 Etapas Formulação da Estratégia Execução da Estratégia 

Farol de 
Desempenho 

do mapa 
estratégico 

(BSC) 

 

Sub etapas 

Com embasamento nas 
pesquisas de mercado, 
mapa do trabalho e no 
histórico de realização, 
é realizada análise de 
cenários. 

Definição de 
objetivos, 
indicadores e 
iniciativas. 

Alocação dos recursos 
por CRs e execução das 
inciativas/projetos 

Ações e 
atividades no 
nível operacional, 
bem como o 
monitoramento 
dos projetos. 

 

Atividades 
envolvidas 

Compartilhamento dos 
insumos e elaboração 
de proposta alinhada a 
estratégia e de 
mercado. 

Disseminação do 
plano de ação com 
demais áreas 
envolvidas na 
execução (apoio, 
suporte), para 
elaboração do 
orçamento e 
indicadores de 
medição. 

Acompanhamento da 
execução dos projetos 
de acordo com o 
desdobramento das 
metas físicas e 
financeiras para 
conhecimento da alta 
administração. 

Divulgação dos 
indicadores 
estratégicos 
apurados a partir 
dos registros de 
produção, 
analisando 
quantitativa e 
qualitativamente 
os dados para 
análise dos 
resultados. *  

U
n

id
ad

e
 R

es
p

o
n

sá
ve

l Alta administração SIM SIM NÃO NÃO 
 

Gestores e Diretores 
de Escolas  

SIM SIM SIM SIM 
 

Gerência de 
Controladoria- Núcleo 

Compartilhado de 
Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

SIM SIM SIM SIM 
 

Fonte: SESI Sergipe. 
* A análise dos resultados dos indicadores é realizada pelas áreas responsáveis. 
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3.3.7- Principais dificuldades e mudanças previstas 

 
Um dos principais pontos de atenção, que precisa de melhorias é análise de resultados, para uma 
melhor gestão dos projetos e inciativas. Em 2019 com a execução do Programa Alinhar, essas 
dificuldades foram trabalhadas através das capacitações dos funcionários envolvidos tanto em 
projetos, como planejamento estratégico e análise de resultados e indicadores, além da revisão dos 
processos e procedimentos, foi realizado também um benchmark com o Regional de Santa Catarina, 
onde foram revisados os formulários para elaboração de projetos baseados na metodologia PMBOK e 
nas melhores práticas adquiridas na visita técnica realizada. 
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4- Governança 
 

4.1- Descrição das estruturas de governança 
 
Figura 6 – Sistema de Governança DR Sergipe  

 
 
De acordo com o diagrama acima apresentado, elencamos a seguir a estrutura de governança do SESI 
DR/SE: 
 
Instâncias internas de governança: 
 
O Departamento Regional do SESI possui no nível normativo um Conselho Regional composto do 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe, que atua como presidente do Conselho, 
onde juntamente com os demais membros, tem a competência de apreciar periodicamente a execução 
orçamentária, bem como, aprovar o orçamento anual, o relatório de gestão, a prestação de contas 
anual, dentre outras definidas no Regulamento do Serviço Social da Indústria SESI, aprovado pelo 
Decreto nº 57.375, de 02 de dezembro de 1965, atualizado pelo Decreto nº 6.637, de 05 de novembro 
de 2008. 
 
O Diretor Regional que acumula a função de Presidente da Federação tem suas atribuições descritas 
no Regulamento da Entidade, a saber: fazer cumprir, sob sua responsabilidade funcional todas as 
resoluções emanadas do Conselho Regional e encaminhadas pelo presidente; organizar, superintender 
e fiscalizar, direta ou indiretamente, todos os serviços do Departamento Regional, expedindo ordens, 
instruções de serviços e portarias e praticando todos os atos necessários ao pleno exercício de suas 
funções; apresentar ao Conselho Regional as propostas orçamentárias e as prestações de contas 
anuais do Departamento Regional, encaminhando-as, posteriormente, ao órgão competente; dentre 
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outras. 
 
Ainda de acordo com o Art. 59 do Regulamento da Entidade, o Conselho Nacional designará, três de 
seus membros efetivos para constituírem a Comissão de Orçamento, de caráter permanente, que terá 
a incumbência de fiscalizar, no exercício em curso, a execução orçamentária, bem como a 
movimentação de fundos, no Departamento Nacional e nos Departamentos Regionais. 
 
A Auditoria Interna monitora o controle interno, realiza auditorias internas e mapeamento de 
processos através de ferramentas de modelagem de processos Bizagi em conjunto com a área de 
Controller, além de dar suporte aos atendimentos aos órgãos de controle.  
 
O SESI Sergipe, conta também com o Comitê de Ética e Ouvidoria, ambos implantados em 2018 a partir 
das recomendações do Acórdão nº 699/2016 – TCU, que tem como objetivo ampliar o nível de 
transparência da entidade. O Comitê de Ética é composto por, no mínimo 05 (cinco membros), 
designados pela presidência, com as seguintes atribuições: realizar a revisão do Manual de Conduta 
Ética; propor ações educativas e de prevenção sobre questões relacionadas à conduta ética; subsidiar 
as lideranças com informações sobre princípios, normas e procedimentos relativos ao Manual; receber 
informações de descumprimentos do Manual de Conduta Ética, por meio de canais, previamente 
definidos; garantir o sigilo sobre o denunciante e as informações recebidas; analisar e avaliar as 
denúncias do Manual de Conduta Ética e deliberar sobre dúvidas de interpretação do seu texto, dando 
suporte à tomada de decisão e retorno ao denunciante; encaminhar à alta direção os casos de 
descumprimento do Manual de Conduta Ética; consultar os órgãos de classe e áreas internas para 
apoiar a tomada de decisão, quando estritamente necessário. O Comitê de ética sistematicamente se 
reúne a cada trimestre com intuito de monitorar a aplicação do código de conduta. O Comitê de ética 
pode se reunir em caráter extraordinário quando há necessidade de tratamento de situações 
específicas.  
 
A Ouvidoria tem como atribuições atuar como um mediador entre os clientes e usuários e as empresas, 
atendendo os problemas relevantes, ações preventivas, corretivas e estratégicas; mediar o diálogo 
entre o SESI e seus clientes para promover a solução de problemas relevantes; representar os 
interesses do cliente no SESI e os interesses da entidade junto ao cliente; sistematizar informações 
recebidas para subsidiar reflexões e decisões estratégicas da entidade. O processo de Ouvidoria tem 
seu processo mapeado e atua conforme descrito em procedimento interno.  
 
Instâncias Externas de Governança: 
 
O SESI tem suas atividades fiscalizadas, controladas, avaliadas e monitoradas pelo Tribunal de Contas 
da União e Controladoria Geral da União. Além das entidades públicas supracitadas, o SESI tem suas 
demonstrações contábeis trimestralmente avaliadas e monitoradas por Auditoria Externa 
independente, com emissão de parecer/relatório. Tal monitoramento envolve a verificação e 
comprovação da exatidão dos registros contábeis, o resultado das operações, com intuito de oferecer 
segurança às transações contábeis, financeiras, fiscais e patrimoniais, assim como propor melhorias, 
além da avaliação dos controles internos.  
 

4.2- Gestão de riscos e controles internos 
 

4.2.1- Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 

 
Cabe ressaltar que a entidade já realizava boas práticas de controles internos e governança em função 
dos cumprimentos normativos e de ferramentas eficientes para a gestão da própria entidade.    
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E para o aprimoramento do conhecimento da gestão de riscos, em 2019 foram capacitados os 
principais gestores e técnicos que contribuíram para reavaliação dos riscos já mapeados e para 
elaboração da Política de Riscos. E levando em consideração que o risco, ouvidoria e demais ações já 
implementadas fazem parte dos pilares para implantação do Sistema de Compliance.  
 
A elaboração da política de risco foi desenvolvida e estruturada de acordo com as práticas de controles 
internos já existentes no regional de Sergipe, tendo como base metodológica a ISO 31000. Todas as 
novas ações visam estabelecer princípios, diretrizes do processo e responsabilidades da gestão 
integrada de riscos, bem como orientar as melhores formas de identificação, avaliação, tratamento, 
monitoramento e comunicação dos riscos inerentes às atividades, processos e estratégias adotadas 
pela entidade.  
 
No que compete ao gerenciamento de riscos de projetos, todo o processo foi revisado para a melhor 
execução do planejamento e monitoramento das ações. O aumento da previsibilidade dos riscos que 
poderão impactar positivamente no andamento do projeto e possibilitará ao regional o planejamento 
sistemático de ações para mitigação de riscos que afetem os objetivos. 
 
Também realizou algumas ações estratégicas para refinamento e melhorias dos controles internos, 
através do Programa Alinhar, cujo objetivo do projeto era aumentar a maturidade da gestão em 
relação aos macroprocessos críticos relacionados a Estratégia, Produção, Orçamento e Desempenho.  
 
Dentre as ações implantadas para a melhoria nos controles internos no regional, destacam-se a 
implantação da gestão por processos de ponta a ponta com o suporte do Sistema Conforme que 
possibilita o registro e documentação de informações pertinentes às atividades e normativos internos 
da área fim e meio. Todas as informações estão disponíveis e registradas através de um banco de dados 
com controles de revisão e acesso, além do cadastro histórico das mudanças realizadas ao longo do 
exercício de 2019. Há também implantação da cadeia de valor com a descrição dos objetivos das áreas 
estratégicas, caracterizando os processos sob uma visão sistêmica ligada à missão e visão do SESI 
Sergipe. 
 
Em continuidade das atividades destacadas, o regional realizou o aprimoramento do processo de 
gestão da informação como o foco em classificação e confidencialidade das informações e 
desenvolvimento da política a ser exercida pelo regional no exercício do ano subsequente, definindo 
a classificação das informações utilizadas nos processos e atividades do SESI-SE, abrangendo os 
princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade, além de descrever os papeis e 
responsabilidades. As ações de classificação e confidencialidade da informação possuem um papel 
relevante para aumento dos controles internos e maturidade nos processos da instituição. 
 
Com o objetivo de aprimorar mais a governança de Controles Internos da entidade, foi criada em 2008, 
de forma corporativa a Auditoria Interna – ACI, que atende de forma compartilhada SESI e SENAI. Tem 
como atribuição avaliar o cumprimento das políticas, diretrizes, normas, procedimentos ou instruções 
de serviços, com vistas a contribuir com o cumprimento dos processos, a credibilidade dos sistemas e 
a fidedignidade das informações de produção, orçamento e desempenho. Por ser uma área 
independente e ligada diretamente à alta administração, tem autoridade funcional para recomendar 
correções de procedimentos, assim como para sugerir medidas para otimização dos recursos, 
eficiência operacional, aperfeiçoamento dos sistemas de informações e racionalização de métodos de 
trabalho, na composição temos 2 (dois) Auditores, que exercem a função em tempo integral e conta 
com o suporte de auditores internos de outras áreas para atividade de cumprimento do Plano de Anual 
de auditoria. 
 
Para cada um dos trabalhos de auditoria interna são emitidos relatórios específicos, dos quais constam 
constatações e recomendações emitidas pela equipe de auditores. Através do monitoramento das 
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recomendações constantes destes relatórios, a gestão da Entidade faz a avaliação dos controles 
internos e a verificação da eficácia deles. No exercício 2019 foram emitidas recomendações para área 
corporativa do SESI/SE e as recomendações consignadas pela Auditoria foram acatadas e 
implementadas ou estão em implementação conforme plano de ação existente. 
 
As recomendações de auditoria interna são registradas no Sistema Conforme, um software de gestão 
de conformidade utilizado pela Unidade de Auditoria e áreas auditadas para tratamento das ações de 
correção. O responsável pelo processo elabora um plano de ação, que inclui as providências a serem 
implementadas, com registro de prazos e responsáveis pela implementação delas.  
 
A Unidade de Auditoria Compartilhada Interna verifica a efetividade do Plano de Ação e caso a 
Auditoria considere que as ações do plano de ação não são suficientes, registra no sistema como 
insatisfatório para retratamento. Além disso, quanto a realização do próximo trabalho de auditoria na 
Unidade, todas as situações contidas nas recomendações são novamente analisadas e confrontadas 
com a situação atual. Os prazos para implementação das ações são monitorados automaticamente 
pelo Sistema Conforme.  Quando o prazo expira, automaticamente o sistema envia e-mail de cobrança 
ao responsável.  
 
Todos os Relatórios de Auditoria são encaminhados diretamente para os Gestores da unidade auditada 
e para alta administração. Desta forma a Unidade de Auditoria Interna certifica-se que a Alta 
Administração da Entidade tomou conhecimento das recomendações contidas nos relatórios de 
auditoria. 
 
Além da Unidade de Auditoria Interna, a governança de controles internos do Sistema SESI também 
conta com procedimentos de controles para suporte no atendimento dos objetivos estratégicos. Esta 
função é exercida pelos gestores das áreas do SESI-SE mediante uso do Sistema Conforme.  
 
A GCC/NCG tem como missão administrar o processo de planejamento estratégico e o monitoramento 
de sua execução. A responsabilidade básica desta unidade é garantir, na formação do planejamento, 
o alinhamento estratégico em cada entidade e sua integração com os objetivos, estratégias e diretrizes 
definidas para o SESI-SE e de monitorar sua execução, com vistas à avaliação do desempenho da 
gestão. 
 
O SESI-SE conta com uma série de documentos e normativos que visam estabelecer as regras de 
funcionamento da organização, dos processos e de suas atividades que estão inseridas no Sistema 
Conforme e são gerenciadas pela área de ACI (Auditoria Compartilhada Interna) para análise das 
revisões, pré validação e aprovação gerencial. 
 
Todos os documentos normativos estão publicados na intranet da Entidade, disponível a todos os 
colaboradores, no ambiente denominado e cada documento, quando disponibilizado, recebe um 
número automático de revisão, como forma de facilitar a busca para consultas na intranet. Um destes 
procedimentos é o P-SCI-5- Controle Patrimonial que visa estabelecer sistemática para processamento 
das atividades patrimoniais, definir as responsabilidades, normas e procedimentos para imobilização, 
movimentação, baixa e controle físico dos bens das Entidades. 
 
O sistema de controles internos conta também com o exame das demonstrações contábeis por 
empresa de auditoria independente. Neste exame, a auditoria independente avalia os controles 
internos adotados pela entidade sobre as demonstrações contábeis e emite relatório. 
 
Os itens apresentados devem servir de suporte para a análise do gestor, que deve ressaltar as 
principais deficiências da entidade nessa área, bem como as medidas corretivas a serem adotadas para 
o próximo exercício. 
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A alta gestão considera fundamental instituir e manter atualizados os mecanismos de controle 
adotados nos diferentes níveis hierárquicos da Organização, com base em normativas e procedimentos 
formalizados e respaldados em normativos internos e externos. 
 
Mensalmente, a alta gestão se reúne com os gestores, coordenadores e técnicos de nível superior, 
para tratar do monitoramento dos resultados apurados. A partir dessas reuniões, surgem planos de 
ação para correção de desvios em relação às metas, assim como monitoramento dos riscos com o 
objetivo de mitiga-los.  
 
Quando ocorre a necessidade de apuração de atos ilícitos, decorrentes de sindicância, é formalizado 
um comitê temporário composto por membros designados através de Portaria para essa finalidade. 
 
A entidade possui de forma corporativa juntamente com demais entidades da FIES, um Comitê de 
Conduta Ética para tratativas relativas ao Código de Conduta Ética existente na instituição. 
    
O processo de gestão da informação está em fase de planejamento e elaboração da política de 
classificação e confidencialidade das informações, bem como aprimoramento de segurança de dados. 
 
Segue abaixo, quadro demonstrativo sobre a avaliação do SESI/SE por parte da alta administração 
sobre a qualidade e suficiência dos controles internos para o exercício de 2019. 
 

Quadro 18 – Demonstrativo da qualidade e suficiência dos controles internos do SESI/SE 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM 
AVALIADOS 

VALORES 

AMBIENTE E CONTROLE 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos 
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.  

      X   

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UPC são percebidos por todos os 
funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.    X       

3. A comunicação dentro da UPC é adequada e eficiente.       X   

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.         X 

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 
documentos formais. 

  X       

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários dos 
diversos níveis da estrutura da UPC na elaboração dos procedimentos, das instruções 
operacionais ou código de ética ou conduta.  

  X       

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 
responsabilidades.        X   

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da 
UPC. 

      X   

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados 
planejados pela UPC.  

        X 

AVALIAÇÃO DE RISCO 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.         X 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas 
da unidade. 

      X   
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12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos 
nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência 
desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.  

      X   

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

      X   

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no 
perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.  

    X     

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em 
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

        X 

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos 
processos internos da unidade.      X     

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para 
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

        X 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens 
e valores de responsabilidade da unidade. 

        X 

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os 
riscos e alcançar os objetivos da UPC, claramente estabelecidas. 

      X   

20. As atividades de controle adotadas pela UPC são apropriadas e funcionam 
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 

        X 

21. As atividades de controle adotadas pela UPC possuem custo apropriado ao nível de 
benefícios que possam derivar de sua aplicação. 

      X   

22. As atividades de controle adotadas pela UPC são abrangentes e razoáveis e estão 
diretamente relacionadas com os objetivos de controle.  

      X   

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UPC é devidamente identificada, documentada, 
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 

      X   

24. As informações consideradas relevantes pela UPC são dotadas de qualidade suficiente 
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.        X   

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UPC é apropriada, 
tempestiva, atual, precisa e acessível 

      X   

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 
indivíduos da UPC, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.  

        X 

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UPC, em 
todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

        X 

MONITORAMENTO 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UPC é constantemente monitorado para avaliar sua 
validade e qualidade ao longo do tempo.  

        X 

29. O sistema de controle interno da UPC tem sido considerado adequado e efetivo pelas 
avaliações sofridas.  

      X   

30. O sistema de controle interno da UPC tem contribuído para a melhoria de seu 
desempenho. 

        X 

Fonte: SESI Sergipe. 

 

4.2.2- Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna 

 
A Área de Auditoria Compartilhada Interna Sergipe, no exercício de referência, realizou trabalhos de 
Auditoria baseada em riscos e oportunidades com intuito de promover não somente ações corretivas, 
mas também preventivas. Assim, a área contribuiu para que a instituição tenha mentalidade de risco. 
Através das auditorias realizadas, pode-se perceber o quanto os envolvidos nos processos estão 
focados nas análises preventivas, e demonstraram o comprometimento no cumprimento das metas 



 

 63 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SESI/SE 

 

estabelecidas, tanto no nível operacional, quanto no nível estratégico.  Nossas análises tempestivas 
foram oportunas quanto à garantia da legalidade, economicidade, eficácia, eficiência e segurança dos 
controles, contribuindo para a melhoria e otimização dos processos, focando esforços na análise das 
atividades das áreas Supervisão Compartilhada de Aquisições, Gerência Compartilhada de 
Controladoria, Gerência Compartilhada de Recursos Humanos, Gerência Compartilhada de Tecnologia 
da Informação.  
 
Os trabalhos de Auditoria ocorreram conforme proposto no Plano Anual de Auditoria Interna buscando 
contribuir para a melhoria e entendimento dos processos de gerenciamento de riscos, de controles e 
elevação do nível de governança, aplicando uma abordagem sistemática, contemplando testes em 
sistemas de informações, análises da aplicação das políticas de alçadas e seus respectivos controles, 
assim como a aderência das atividades de gestão aos normativos externos e internos e cumprimento 
de metas.  
 
Dentre as ferramentas de controle e monitoramento, o Departamento Regional do SESI em Sergipe 
possui a ferramenta chamada “Conforme” onde todos os funcionários possuem acesso para leitura, 
atualização de procedimentos e ajustes de processos quando necessário. Também dispõe de 
mapeamentos de processos no formato BPM onde os colaboradores podem visualizar os processos de 
forma gráfica. Os riscos e oportunidades de cada processo estão descritos em planilhas, onde há 
quantificação e análise sobre a probabilidade de acontecimentos do evento e seu impacto. Através da 
análise destas duas variáveis, o conjunto das informações construídas possibilitam e realização de 
mensurações e planejamento de ações para controle sobre o acontecimento dos riscos. 
 
Baseado nas análises realizadas dos processos acima relacionados, nas auditorias amostrais e nas 
ferramentas de controles internos adotados pela entidade, estes demonstram conformidade com os 
normativos internos e externos.  
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5 - Relacionamento com a sociedade 
 

5.1- Canais de acesso ao cidadão 
 
A Entidade possui canais de comunicação, onde a sociedade e a indústria dispõem de informações 
referentes à atuação do SESI no estado de Sergipe além obter informações úteis e relevantes à 
sociedade e que contribuem para a transparência da gestão. Em seu sítio na internet 
(http://www.se.sesi.org.br/), são evidenciados os produtos e serviços oferecidos, assim como 
informações relevantes da sua atuação junto a indústria do estado.  
 

5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados 
 
O SESI/SE conta também com outros canais de comunicações com o público interno e externo, a saber: 
Comitê de Ética, Código de Ética, SAC, Redes Sociais e Ouvidoria. Sendo este último, criado em 2018, 
com duas funcionárias capacitadas, e certificadas pela Associação Brasileira de 
Ouvidoria/Ombudsman, com nomeação através de portaria. Em 2019 foi estruturado o procedimento 
e fluxograma com definições do processo. Foi desenvolvido pela TI um sistema para o registro de todas 
as ocorrências, com emissão de relatórios, que são usados como insumos de decisões estratégicas pela 
alta administração. Como forma de melhoria e para melhor viabilizar a interação com o cidadão e o 
processo interno foi migrado para o sistema CRM. 
 
Além da capacitação de ouvidor, o regional proporcionou a ouvidora um aprimoramento das 
habilidades de Liderança promovendo um treinamento no Curso APG Compacto Programa de Gestão 
Avançada da Amana-Key realizado em abril de 2019 em São Paulo, através do Programa Alinhar com 
objetivo de subsidiar a maturidade dos processos do DR- Sergipe. O APG foi concebido para provocar 
a geração de insights, onde os participantes visualizam caminhos inéditos e “sob medida” para fazer 
suas organizações evoluírem e conseguirem resultados cada vez melhores (alta performance) em 
contextos cada vez mais desafiadores.  
 
A Ouvidoria do SESI/SE tem como objetivo:  
 

1. Atuar como um mediador entre os clientes, funcionários e fornecedores, atendendo os 
problemas relevantes, ações preventivas, corretivas e estratégicas;  
2. Mediar o diálogo entre o SESI e seus clientes para promover a solução de problemas, 
relevantes;  
3. Representar os interesses do cliente no SESI o e os interesses da entidade junto ao cliente e;  
4. Sistematizar informações recebidas para subsidiar reflexões e decisões estratégicas da 
entidade. 

 

Os meios de acesso à Ouvidoria para registo de manifestações são: 
 

• Site do SESI Sergipe (link Ouvidoria: http://portais.se.sesi.br/transparencia/Ouvidoria) 

• Página do Portal da Transparência, via link: http://portais.se.sesi.br/transparencia/Ouvidoria; 

• Correio eletrônico: ouvidoriasesise@fies.org.br; 

• Contato telefônico: (79) 3226-7428; 

• Presencialmente: Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826, CEP: 49081-015 - Aracaju – SE, com 
horário de atendimento de 7:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:00. 
 

http://www.se.sesi.org.br/
http://portais.se.senai.br/transparencia/Ouvidoria
http://portais.se.senai.br/transparencia/Ouvidoria
http://portais.se.senai.br/transparencia/Ouvidoria
http://portais.se.senai.br/transparencia/Ouvidoria
mailto:ouvidoriasesise@fies.org.br
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As manifestações são classificadas por tipo, característica e público. 
 

• Tipo: elogio, dúvida, sugestão, reclamação, solicitação, crítica, denúncia e consulta; 

• Característica: sigiloso e não sigiloso; 

• Público: alunos, colaboradores do SESI-SE, empresas e comunidade externa. 

 
Prazo de Atendimento das Manifestações da Ouvidoria 

 
• 7 dias úteis = quando se tratar de dúvida, sugestão, reclamação, solicitação, crítica e consulta; 

• 20 dias úteis = no caso de denúncia. 

 
Os Gráficos 2,3 e 4 a seguir apresentam o total de registros por meio dos canais de acesso a Ouvidoria, 
de acordo com variáveis: tipo, categoria (público) e canais. 
 

Quadro 19 - Informações sobre o atendimento da Ouvidoria 

Fonte: Ouvidoria - SESI Sergipe. 
 
Gráfico 2 – Número de Manifestações por Tipo – Ouvidoria 

  
Fonte: Ouvidoria - SESI Sergipe. 
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Informações Sobre o Atendimento 

Natureza da demanda Qtde. de solicitações Atendidas no Prazo Atendidas fora do Prazo 

Informação 5 3 2 

Reclamações 18 14 4 

Denúncias 1 1  0 

Consulta 1 1  0 

TOTAL 25  19  6 
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Gráfico 3 – Numero de Manifestações por Categoria – Ouvidoria 

 
Fonte: Ouvidoria - SESI Sergipe. 

 
Gráfico 4 – Numero de Manifestações por Canal de Atendimento – Ouvidoria 

 
Fonte: Ouvidoria - SESI Sergipe. 

 
Os gráficos 2, 3 e 4 representam as manifestações por Tipo, por Categoria (público) e Canal de 
Atendimento. Para os registros de manifestações, tivemos um total de 25 manifestações, 50% 
superior ao registrado no ano de 2018, que foram identificadas e distribuídas de acordo com as 
classificações já definidas. Os pontos de melhorias já estão sendo trabalhados no momento das 
ocorrências, sendo realizadas ações preventivas ou corretivas com objetivo de minimizar os impactos 
ou reincidência. Este resultado se dá devido ao esclarecimento da sociedade com relação a busca na 
qualidade da prestação de serviços e na disponibilidade da Ouvidoria, como intermediadora entre os 
clientes e a instituição. As manifestações foram tratadas na sua maioria dentro do prazo de 
atendimento o que reforça o comprometimento do SESI Sergipe com a Sociedade. 
 
Implementamos uma apresentação de relatório destinada a Alta Direção que consta todos os dados 
referente as demandas recebidas pela Ouvidoria com objetivo de contribuir nas decisões estratégicas 
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da instituição. Como também, fornecer subsídios para análise crítica dos processos através dos dados 
quantitativos das manifestações e os tratamentos realizados pelas áreas que receberam as 
ocorrências.  
 

5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e Resultados 

 
A Entidade oferece aos clientes diversos canais para esclarecimento de dúvidas, elogios e reclamações. 
Os canais de atendimento são: atendimento presencial, telefone, e-mail, redes sociais e portal da 
transparência no endereço: http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Contato. 
 
O processo de atendimento está documentado no procedimento Interno P-GRM-11 Processos SAC – 
Serviço de Atendimento ao Cliente. Nele, está descrita a forma de atuação desde a solicitação, análise, 
retorno ao cliente e medição de indicadores. 
 
Seguem abaixo os resultados dos atendimentos via SAC no exercício de 2019, por canal de 
atendimento e por natureza de demanda: 
 

Gráfico 5 – Solicitação por Canal de Atendimento - SAC  

 
Fonte: SAC - SESI Sergipe. 

 
Nas Unidades Operacionais existem caixa de sugestão onde o cliente também pode registrar suas 
reclamações, sugestões e elogios, utilizando o formulário de opinião do cliente externo.  
 
As opiniões dos clientes, são registradas com a aplicação de questionário de satisfação para os alunos 
ou pesquisa de satisfação, para as empresas. As sugestões e /ou insatisfações são registradas no 
sistema da qualidade, onde os responsáveis pelos assuntos abordados, analisam a solicitação 
mediante cada fato. A área de auditoria interna monitora o tratamento das solicitações conforme 
procedimento interno P-ACI-6 Opinião do Cliente Externo. 
 
 

Portal
98%

Telefone
2%

http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Contato
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Quadro 20 - Informações sobre o atendimento SAC 

Fonte: SAC - SESI Sergipe. 

 
No exercício de 2019, foram realizados 559 atendimentos receptivos para a sociedade. Entende-se por 
atendimento toda prestação de informação, suporte e orientação repassada por meio de canais 
digitais (site, e-mail, WhatsApp, telefone e etc.) e atendimento telefônico realizado por operadores da 
Central de Relacionamento. Assim como a ouvidoria, houve mudança do sistema para o CRM, a 
ferramenta proporcionará em 2020 um melhor acompanhamento e auxiliará o melhor registro das 
manifestações da Sociedade, dando celeridade nas tratativas. 
 
Código de Ética 
 
O Código de Conduta Ética aplicado ao Sistema Fies foi lançado em 2016 e aprovado pelo Conselho 
Regional através da Resolução Nº 024/2016 em dezembro de 2016. Divulgado internamente para 
todos os colaboradores das entidades através da Intranet, ambiente do RH, distribuição de exemplares 
impressos e no site das entidades com abrangência ao público externo.  
 
Constantemente os princípios éticos são divulgados pela comunicação interna através e-mail 
corporativo da entidade para reforçar entre os funcionários a importância do cumprimento dos 
princípios. 
 
Comitê de Ética 
 
Constituído em janeiro de 2018 através da Portaria 001/2018, de forma corporativa é composto por 6 
membros, e representantes da FIES, do SESI, do SENAI e do IEL. 
 
O Comitê possui regularidade de reuniões sendo sua principal função fazer cumprir os princípios éticos 
estabelecidos no Código de Conduta Ética.   
  

Informações sobre o atendimento 

Natureza da demanda Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no prazo 

Consulta 48 27 13 

Dúvida 80 46 26 

Elogios 2 2 1 

Publicações e pesquisas 2 1 0 

Reclamações 45 27 11 

Solicitação de informações 244 137 76 

Sugestões 10 4 4 

Cancelamento de pedido 1 0 0 

Crítica 5 0 0 

Denúncias 4 0 0 

Outro assunto 118 64 33 

TOTAL 559 308 164 
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5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade 
 

Quadro 21 - Acesso às informações da Entidade 

Acesso às informações da Entidade 

Outros documentos Endereço para acesso 
Periodicidade de 

Atualização 

Missão/Visão http://www.se.sesi.org.br/leitura/43/434/missaovisao.html 
Sempre que houver 

alterações 

Execução Orçamentária 
2017 

http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/LDO Anual 

Execução Orçamentária 
2018 

http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/LDO Anual 

Execução Orçamentária 
2019 

http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/LDO Anual 

Execução Orçamentária 
2020 

http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/LDO Trimestral 

Orçamento Aprovado 2020 http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/LDO Anual 

Estrutura Remuneratória http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/LDO Trimestral 

Relação de Dirigentes http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/LDO Trimestral 

Relação de Membros do 
Corpo Técnico 

http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/LDO Trimestral 

Demonstrações Contábeis  http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Contabeis Anual 

Licitações e Editais http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Licitacoes Permanente 

Contratos e Convênio http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Contratos Permanente 

Gratuidade http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Gratuidade 
Sempre que houver 

alterações 

Relatório de Gestão  http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Integridade Anual 

Parecer da Auditoria 
Independente  

http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Integridade Anual 

Código de Ética http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Integridade 
Sempre que houver 

alterações 

Comitê de Ética http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Integridade 
Sempre que houver 

alterações 

Dados de Infraestrutura  http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Infraestrutura Permanente 

SAC http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Contato Permanente 

Fonte: SESI Sergipe. 

 

Implantação do site da transparência 

 
Em cumprimento as recomendações constantes do Acórdão nº 699/2016 – TCU Plenário, que 
recomenda ao Sistema S ampliar o nível de transparência das entidades integrantes, foi estruturado 
o portal de forma padronizada por todo o Sistema Indústria. 

http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Arquivos/Contabeis/BALANCOPATRIMONIAL.pdf
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Figura 7 – Estrutura do site da Transparência 

 
 
Ressalta-se que o projeto foi coordenado pelos Departamentos Nacionais do SESI e SENAI, com 
respaldo nas Resoluções dos respectivos Conselhos Nacionais e alinhamento com os regionais. 
 
Para implantação do site da Transparência, foi elaborado um Plano de Ação sob a coordenação 
superior, definindo as diretrizes através de Manual de orientações padronizado, que continha, entre 
outros pontos, conteúdos, recursos, sistemas, prazos das entregas, software, estrutura, etc.  
 
Segue no quadro abaixo, estratégia definida de forma padronizada para implementação das etapas: 
 
Figura 8 – Linha do Tempo – Implantação da Transparência 
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O processo foi concluso em julho de 2018, com propósito de melhoria contínua. A estrutura atual do 
Portal da Transparência do SESI-SE está disponibilizada no site www.se.sesi.org.br/transparência.  
 
5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes 

 
Buscando atender com qualidade seus clientes na prestação dos serviços, o SESI/SE tem buscado 
melhoria contínua da satisfação de clientes. Em 2019 foi implantado a ferramenta CRM que permite 
uma interação rápida com o cliente através do SAC e Ouvidoria. Além da contratação de empresa 
especializada para realização da Pesquisa de Avaliação da Satisfação do Cliente – FASC, com 
periodicidade anual e metodologia definida. E de forma contínua há disponibilizado em suas unidades 
operacionais um canal direto com o cliente através da caixa de sugestões/reclamações.  
 
5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários 

 
Os mecanismos de medição do impacto dos serviços ofertados sobre os clientes estão em processo de 
melhoria. Ainda em 2019 foi implementada a Pesquisa de Avaliação da Satisfação do Cliente – FASC, o 
resultado será analisado e de acordo com os impactos será elaborado um Plano de Ação para as 
tratativas.   



 

 72 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SESI/SE 

 

6- Desempenho financeiro e informações 
contábeis 
 

6.1 Desempenho financeiro do exercício 

 

Gráfico 6 – Principais Receitas 

 

Fonte: SESI Sergipe. 

 
Quadro 22 - Principais receitas 

Principais receitas (em milhares 

de reais) 
Realizado 

2018 
Realizado 

2019 
Previsão 

2020 

Receitas de Contribuições 19.095.530  20.739.938  20.294.957  

Receitas Patrimoniais 8.635.286  8.677.629  5.946.800  

Receitas de Serviços 16.682.945  18.840.580  23.510.813  

Subvenções e Auxílios Corrente 8.572.529  8.742.312  9.000.833  

Outras Receitas 1.604.085  1.898.898  3.396.877  

Total 54.590.374  58.899.357  62.150.280  

Fonte: Sistema Zeus Orçamento 
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Análises: 
 
O SESI DR/SE em 2019 executou um orçamento de receitas no valor R$ 58.899.357,83 atingindo 98% 
do orçamento previsto para o exercício. 
 
Os percentuais de realização de acordo com tipo de receita estão dispostos gráfico acima. As Receitas 
de Contribuições realizadas no valor de R$ 20.729.937,63 são compostas da arrecadação indireta (via 
INSS) e da direta (recolhida através de Termos de Cooperação). As Receitas Patrimoniais no valor de 
R$ 8.677.629,25 são provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e de locações. As Receitas 
de Serviços no valor de R$ 18.840.580,24, são provenientes dos serviços educacionais, saúde e 
segurança e lazer. As Receitas de Subvenções e Auxílios Corrente no valor de R$ 8.742.312,00 são 
provenientes de repasses do Departamento Nacional conforme previsão normativa. E Outras Receitas 
no valor de R$ 1.898.898,00 são provenientes de alienação de bens, recuperação de despesas, multas, 
juros e subvenções extraordinária – apoio do Departamento Nacional para projetos. 
 
Em comparação ao exercício de 2018, houve uma realização maior com acréscimo de R$ 4.308.982,70 
variação de aproximadamente 8%. 
 
Para 2020, o orçamento inicial previsto de receitas apresenta um acréscimo de R$ 3.250.923,17 e 
variação de 5,5% em relação ao orçamento realizado de 2019, podendo ocorrer alterações em função 
do cenário econômico. 
 

Gráfico 7 – Principais Despesas 
  

 
Fonte: SESI Sergipe. 
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Quadro 23 - Principais despesas 

Principais despesas (em milhares 

de reais) 
Realizado 

2018 
Realizado 

2019 
Previsão 

2020 

Pessoal e Encargos 24.923.434  24.428.938  27.664.376  

Material de Consumo 2.537.153  4.417.036  6.257.232  

Outros Serviços de Terceiros 15.317.868  13.187.425  16.349.697  

Despesas de Capital 4.295.075  618.564  8.114.172  

Outras Despesas 1.879.719  3.514.406  3.764.803  

Total 48.953.250  46.166.369  62.150.280  

Fonte: Sistema Zeus Orçamento 

 

Análises: 

 
O SESI DR/SE em 2019 realizou um orçamento de despesas no valor R$ 46.166.369 atingindo 80,4% do 
orçamento previsto para o exercício. 
 
Os percentuais de realização de acordo com tipo de despesa estão dispostos gráfico acima. As despesas 
de pessoal e encargos no valor de R$ 24.428.938 são compostas dos gastos com salário e encargos dos 
funcionários. Com representação de 89,9% para a área fim (negócio), de 6,8% o apoio e de 3,3% a 
gestão. As despesas com materiais de consumo, no valor de R$ 4.417.036 é composta na sua maior 
proporcionalidade dos insumos para a prestação dos serviços. Outros Serviços de Terceiros no valor 
de R$ 13.187.425 são provenientes de contratações de terceiros para manutenção, limpeza, vigilância, 
auditoria externa, entre outras. As despesas de capital com valor de R$ 618.564 representam os 
investimentos realizados. Outras despesas correspondem as transferências regulamentares, diárias, 
transportes, entre outras não classificadas anteriormente.  
 
Para 2020, o orçamento inicial previsto de despesa se comparado a 2019 apresenta um acréscimo de 
R$ 15.983.911 podendo ocorrer alterações em função do cenário econômico. Em comparação com o 
exercício de 2018, houve um desembolso a maior, de acordo com o crescimento da receita. 
 
Com o objetivo de otimizar melhor o gasto nas aquisições de bens e serviços, além de considerar o 
melhor orçamento, existe internamente um processo de renegociação junto aos fornecedores 
realizado pela FIES. Com essa prática foi economizado um montante de R$ 12.430,63 nos processos 
negociados específicos do SESI e de R$ 90.299,22 em processos corporativos de SESI/SENAI, o que 
evidencia ainda mais a eficiência da gestão, com uma economia total de R$ 102.729,85, conforme 
demonstrado no quadro abaixo: 
 
Quadro 24 – Valores Negociados 

Entidades (em reais) Valor Original Valor Negociado Economias obtidas 

SESI R$ 343.905 R$ 331.474 R$ 12.431 

SENAI/SESI R$ 6.790.032 R$ 6.699.733 R$ 90.299 

Total R$ 7.133.937 R$ 7.031.207 R$ 102.730  

Fonte: FIES. 
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6.2- Principais contratos firmados 

Quadro 25 - Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas 

Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas 

Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF 
Mod. 

Licitação 
Data da 

contratação 
Sit. Nat. 

Elem. Despesa 
(Nível 

Sintético) 
Valor total 

46/2019 
Fornecimento de fardamentos para os alunos 
do SESI-DR/SE 

Bom Gosto Criações, Indústria, 
Comércio e Serviços Ltda. 

27.414.586/0001-97 Concorrência 11/11/2019 E O 
Fornecimento 
de fardamento 

 R$        249.617,74  

21/2019 
Instalação de piso na quadra poliesportiva da 
Unidade do SESI-DR/SE denominada Ginásio 
Augusto Franco 

Casa Viva Móveis e Decoração 
Ltda. 

08.797.404/0001-60 Convite 05/08/2019 E O 
Serviços de 
Terceiros 

 R$        229.514,41  

44/2019 
Prestação de serviço de suporte técnico em 
informática, incluindo manutenção corretiva 
e preventiva 

Álamo Serviço De Informática 
Ltda. 

08.346.146/0001-03 Concorrência 08/11/2019 A O 
Serviços de 
Terceiros 

 R$        207.933,12  

36/2019 
Reforma do campo de futebol society de 
grama sintética localizado no Ginásio de 
Esportes Augusto Franco Itabaiana 

Terra Empreendimentos Ltda. 04.330.194/0001-44 Convite 30/09/2019 E O 
Serviços de 
Terceiros 

 R$        207.000,00  

43/2019 
Fornecimento de água potável, por 
intermédio de caminhão pipa, sob demanda 

Roseane Fernandes dos Santos 
- MEI 

30.764.058/0001-72 Convite 05/11/2019 A O 
Fornecimento 
de Água 

 R$        198.122,50  

07/2019 
Implantação de ferramenta de Gestão de 
Relacionamento com o Cliente – CRM, para o 
SESI-DR/SE 

L3 Consultoria em Sistemas e 
Processos Ltda. 

08.573.671/0001-53 Concorrência 25/02/2019 A O 
Serviços de 
Terceiros 

 R$        195.000,00  

12/2019 
Fornecimento de combustíveis para 
abastecer a frota de veículos do SESI-DR/SE 

Amaral & Cia Ltda. 13.008.610/0001-83 Convite 20/05/2019 A O 
Fornecimento 
de Combustível 

 R$        185.231,83  

55/2019 
Recuperação de telhados no Centro de Saúde 
Maria Virgínia Leite Franco 

3R Engenharia Ltda. 03.207.308/0001-09 Convite 11/12/2019 A E 
Serviços de 
Terceiros 

 R$        159.999,42  

03/2019 
Fornecimento, de aparelhos de ar-
condicionado, incluindo serviço de instalação, 
para as Unidades do SESI 

Tecnomed Comércio e Serviços 
de Assistência Técnica Ltda. 

11.173.392/0001-07 Convite 21/01/2019 E O 
Fornecimento 
de 
Equipamentos 

 R$        145.884,36  

06/2019 
Instalação de cabeamento estruturado com 
pontos lógicos e elétricos na Unidade Sesinho 
Augusto Franco 

Integrasul Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
Ltda. 

07.196.724/0001-00 Convite 15/02/2019 E O 
Serviços de 
Terceiros 

 R$        133.500,00  

Total  R$     1.911.803,38  

Observações: A listagem acima refere-se aos 10 maiores contratos firmados no exercício. 
Legenda: Situação (A) Ativo-Normal, (E) Encerrado. Natureza (O) Ordinária, (E) Emergencial. 
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Quadro 26 - Contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas 

Contratos em houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas 

Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF 
Mod. 

Licitação 
Data da 

contratação 
Sit. Nat. 

Elem. Despesa 
(Nível 

Sintético) 

Valor do 
pagamento total 

no exercício 

21/2019 
Instalação de piso na quadra poliesportiva 
da Unidade do SESI-DR/SE denominada 
Ginásio Augusto Franco 

Casa Viva Móveis e Decoração 
Ltda. 

08.797.404/0001-60 Convite 05/08/2019 E O 
Serviços de 
Terceiros 

 R$        229.514,41  

07/2019 
Implantação de ferramenta de Gestão de 
Relacionamento com o Cliente – CRM, para 
o SESI-DR/SE 

L3 Consultoria em Sistemas e 
Processos Ltda. 

08.573.671/0001-53 Concorrência 25/02/2019 A O 
Serviços de 
Terceiros 

 R$        147.866,15  

03/2019 
Fornecimento, de aparelhos de ar-
condicionado, incluindo serviço de 
instalação, para as Unidades do SESI 

Tecnomed Comércio e Serviços 
de Assistência Técnica Ltda. 

11.173.392/0001-07 Convite 21/01/2019 E O 
Fornecimento 
de 
Equipamentos 

 R$        145.884,36  

06/2019 
Instalação de cabeamento estruturado com 
pontos lógicos e elétricos na Unidade 
Sesinho Augusto Franco 

Integrasul Tecnologia da 
Informação e Comunicação Ltda. 

07.196.724/0001-00 Convite 15/02/2019 E O 
Serviços de 
Terceiros 

 R$        133.500,00  

26/2019 
Fornecimento de 2 (dois) veículos tipo 
hatch, zero quilômetro 

Discar Distribuidora de Carros 
Ltda. 

13.032.768/0001-99 Convite 14/08/2019 E O 
Fornecimento 
de Veículos 

 R$          99.486,00  

28/2019 
Serviços de engenharia para elaboração de 
laudos de avaliação e levantamento 
cadastral dos imóveis do SESI-DR/SE 

SGL Avaliações, Perícias e 
Engenharia Ltda. 

03.463.299/0001-09 Convite 26/08/2019 E O 
Serviços de 
Terceiros 

 R$          87.139,84  

08/2019 
Contratação de empresa para promover a 
execução do piso da quadra poliesportiva 
do Complexo Desportivo 

Team Construções e Serviços 
Eireli 

30.960.615/0001-20 Convite 19/03/2019 E O 
Serviços de 
Terceiros 

 R$          82.000,00  

12/2019 
Fornecimento de combustíveis para 
abastecer a frota de veículos do SESI-DR/SE 

Amaral & Cia Ltda. 13.008.610/0001-83 Convite 20/05/2019 A O 
Fornecimento 
de Combustível 

 R$          70.226,86  

09/2019 
Serviços de assessoria consultiva e 
contenciosa em Direito Civil, Comercial, 
Administrativo e Tributário 

Melo, Novaes & Sobral 
Advogados Associados 

23.448.661/0001-80 Convite 20/03/2019 A O 
Serviços de 
Terceiros 

 R$          65.340,00  

02/2019 
Serviço de cotação, reserva e fornecimento 
de passagens aéreas nacionais e 
internacionais 

Celebration Viagens e Turismo 
Ltda. 

21.434.445/0001-50 Concorrência 15/01/2019 E O 
Fornecimento 
de Passagem 
Aérea 

 R$          57.987,03  

Total R$     1.118.944,65  

Observações: A listagem acima refere-se aos 10 maiores contratos com pagamento no exercício. 
Legenda: Situação (A) Ativo-Normal, (E) Encerrado. Natureza (O) Ordinária, (E) Emergencial. 
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6.3- Transferências, convênios e congêneres 

6.3.1- Transferências para federações e confederações 

 
Tendo como base o Art. 53 do Regulamento do SESI, segue abaixo o quadro das transferências 
realizadas em favor da Federação das Indústrias local: 

 

Quadro 27 - Transferências para federações 

Instrumento Transferência Convenente CNPJ/CPF 
Valor da 
Contrapa

rtida 

Data da 
Firmatura 

Sit. Valor Total 

Regulamento do 
SESI – Decreto 

57.375, alterado 
pelo Decreto 6.637 

Transferência 
Regulamentar 

obrigatória 

Federação das 
Indústrias do 

Estado de Sergipe  
13.041.371/0001-63 N/A 02/12/1965 A R$ 1.451.795,64 

 Total             R$ 1.451.795,64 

Observações:  
Legenda: Situação (A) Ativo-Normal 

 

6.3.2- Outros convênios e congêneres 

Quadro 28 - Transferências para o IEL 

Objeto Convenente CNPJ/CPF 
Valor da 

Contrapartida 
Data da 
Firmatura 

Sit. Valor total 

Repasse na condição de 
associado instituidor e 
mantenedor 

Instituto Euvaldo 
Lodi 

13.076.013/0001-96 N/A 14/12/2018 A R$ 619.404,00 

Total           R$ 619.404,00 

Observações:  
Legenda: Situação (A) Ativo-Normal 

 

6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de 
itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 
 
O Departamento Regional do SESI DR/SE atua em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 
4.320/64, Decreto-lei nº 6.976, de 07/10/2009, e NBCT 16.6 (R1) aplicada às entidades do setor 
público, com as adaptações à Lei 11.638, de 28/12/2007, pelos pronunciamentos, interpretações e 
orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, regulamentos instituídos pelo Conselho 
Nacional do Serviço Social da Indústria – SESI.  
 
Para o cálculo da depreciação utiliza-se o método linear às taxas estabelecidas em função do tempo 
de vida útil do bem, fixadas por espécie de bem. 
 
Quadro 29 - Taxa de Depreciação por tipo de bem 

Tipo de Bem Taxa de Depreciação 

Imóveis 2% a.a. 

Mobiliário, Máquinas e Equipamentos, Equipamentos de 
Comunicação 

10% a.a. 

Veículos e Equipamentos de Informática 20% a.a. 
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6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos 
referentes à gratuidade dos cursos  
 
Com atualização do Decreto Nº 6.637, datado de 5 de novembro de 2008 foram estabelecidos no 
Regulamento do SESI novo percentual destinado ao cumprimento da gratuidade de recursos 
provenientes da receita de contribuição. A nova meta estabelecida corresponde a 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, implementando a partir de um planejamento 
gradativo com duração de 6 anos. 
 
Em cumprimento ao Decreto acima, o SESI em 2019 aplicou 66,9% dos recursos dessa receita líquida 
de contribuição compulsória, em Educação e 18,77% em vagas para a gratuidade regulamentar, com 
a realização de 1.192 matrículas gratuitas. 
 
Detalhamos nos quadros abaixo, a metodologia de cálculo da gratuidade aplicada de acordo com as 
diretrizes do referencial da gratuidade demonstrando os resultados de 2019 para cumprimento da 
meta de gratuidade regulamentar. Ressalta-se que para apuração, considera-se o gasto médio 
matrícula, ou seja, são utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, conforme 
estabelecido no Regulamento do SESI, Art.6, §4º, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de 
novembro de 2008. 
 

Tabela 1 - 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)                       29.625.596,48  

Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)¹                       24.663.309,07  
  

Compromisso de Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada²                          8.220.280,91  

Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar³                          4.111.373,62  
  

DESPESAS   
em Educação Básica e Continuada4                       16.508.713,75  

em Gratuidade Regulamentar                          4.628.494,24  
  

HORA-ALUNO5   

Hora-aluno Total                                6.557.672  

Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar                                   761.249  
  

Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Educação 
Básica e Continuada6                          8.288.432,84  

% da RLCC Aplicado em Educação Básica e Continuada 66,9% 
  

Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Gratuidade 
Regulamentar7 

                            517.120,62  

% da RLCC Aplicado em Gratuidade Regulamentar 18,77% 

Fonte: SESI-DR-SE, (Sistema Zeus Orçamento / Sistema de Medição e Desempenho - SMD). 

 
Notas: 
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1. Receita Líquida de Contribuição Compulsória: Corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição 
Compulsória Geral, em conformidade com o Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 
6.637, de 5 de novembro de 2008. 
2. Compromisso de Aplicação de Recursos em Educação: Corresponde à 33,33% da Receita Líquida de 
Contribuição Compulsória (RLCC). 
3. Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade: Corresponde à 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 2 - Matrículas em Educação Básica Realizadas em Gratuidade Regulamentar 

Programa/Modalidade 
Matrícula Total em 

Gratuidade Regulamentar 

Educação Infantil 106 

Pré-Escola 106 
  

Ensino Fundamental 489 

1º ao 5º Ano 489 
  

Ensino Médio Regular - 

  

Educação de Jovens e Adultos 447 

EJA - Ensino Fundamental anos iniciais Presencial 26 
EJA - Ensino Fundamental anos finais Presencial 149 
EJA - Ensino Médio Presencial 272 

  

Total 1.042 
Fonte: Sistema de Medição de Desempenho – SMD/2019. 

 

Tabela 3 - Matrículas em Educação Continuada Realizadas em Gratuidade Regulamentar 

Programa/Modalidade 
Matrícula Total em 

Gratuidade Regulamentar 

Educação Continuada 150 
Educação Continuada em Educação 150 
  

Total 150 
Fonte: Sistema de Medição de Desempenho – SMD/2019. 

 

Tabela 4 - Hora-Aluno em Educação Básica em Gratuidade Regulamentar 

Programa/Modalidade 
Hora-Aluno em Gratuidade 

Regulamentar 
Educação Infantil 107.032 
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Pré-Escola 107.032 
  

Ensino Fundamental 476.919 
1º ao 5º Ano 476.919 
  

Ensino Médio Regular - 
  

Educação de Jovens e Adultos 177.298 
EJA - Ensino Fundamental anos iniciais Presencial                                        9.872  
EJA - Ensino Fundamental anos finais Presencial                                      59.718  
EJA - Ensino Médio Presencial                                   107.708  
  

Total 761.249 
Fonte: SESI-DR (SE), Simulador da Gratuidade - Fechamento /2019. 

 

Tabela 5 - Hora-Aluno em Educação Continuada Realizadas em Gratuidade Regulamentar 

Programa/Modalidade 
Hora-Aluno Total em 

Gratuidade Regulamentar 
Educação Continuada 15.000 

Educação Continuada em Educação 15.000 
  

Total  15.000 
Fonte: SESI-DR (SE), Simulador da Gratuidade - Fechamento /2019. 

 

Tabela 6 - Gasto Médio Hora-Aluno em Educação Básica 

Programa/Modalidade 
Gasto Médio Hora-Aluno 

Educação Infantil 6,26 
Pré-Escola 5,66 
  

Ensino Fundamental 4,43 
1º ao 5º Ano 4,28 
6º ao 9º Ano 4,54 
  

Ensino Médio Regular 6,67 
Ensino Médio                                          6,67  
  

Educação de Jovens e Adultos 11,02 
EJA - Ensino Fundamental anos iniciais Presencial                                          5,23  
EJA - Ensino Fundamental anos finais Presencial                                        15,76  
EJA - Ensino Médio Presencial                                          9,18  
                                                -    

Total  5,32 
Fonte: SESI-DR (SE), Simulador da Gratuidade - Fechamento /2019. 

 

Tabela 7 - Gasto Médio Hora-Aluno Realizado em Educação Continuada  

Programa/Modalidade Gasto Médio Hora-Aluno 

Educação Continuada 2,48 
Educação Continuada em Educação 2,48 
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Total 2,48 
Fonte: SESI-DR (SE), Simulador da Gratuidade - Fechamento /2019. 

 

Tabela 8 - Despesa Total em Educação Básica em Gratuidade Regulamentar 

Programa/Modalidade 
Despesa Total em 

Gratuidade Regulamentar 
Educação Infantil                             605.622,01  

Pré-Escola                             605.622,01  
   

Ensino Fundamental                          2.041.697,74  
1º ao 5º Ano                          2.041.697,74  
   

Ensino Médio Regular                                               -    
   

Educação de Jovens e Adultos                          1.981.174,49  
EJA - Ensino Fundamental anos iniciais Presencial                                51.606,18  
EJA - Ensino Fundamental anos finais Presencial                             941.144,92  
EJA - Ensino Médio Presencial                             988.423,39  
    

Total                           4.628.494,24  
Fonte: Tabelas 4 e 6 apresentadas anteriormente. 
 
Nota: Despesa total realizada em gratuidade regulamentar = gasto médio hora-aluno x hora-aluno realizado em gratuidade 
regulamentar. 

 

Tabela 9 - Despesa Total em Educação Continuada em Gratuidade Regulamentar 

Programa/Modalidade Gasto Médio Hora-Aluno 
Educação Continuada 37.132,84 

Educação Continuada em Educação 37.132,84 
  

Total 37.132,84 
Fonte: Tabelas 5 e 7 apresentadas anteriormente. 
 
Nota: Despesa total realizada em gratuidade regulamentar = gasto médio hora-aluno x hora-aluno realizado em gratuidade 
regulamentar. 

 

6.5.1- Informações gerais 

 
As informações deste item serão apresentadas pelo Departamento Nacional do SESI. 
 

6.5.2- Cálculos do cumprimento das obrigações da entidade em relação à gratuidade 

 
As informações deste item serão apresentadas pelo Departamento Nacional do SESI. 
 

6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC TSP 11 e notas explicativas 
 

Quadro 30 - Acesso às Demonstrações contábeis/notas explicativas 
Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso 

Balanço Patrimonial http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Contabeis 
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Balanço Orçamentário http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Contabeis 

Balanço Financeiro http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Contabeis 

Demonstração das Variações Patrimoniais http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Contabeis 

Demonstração dos Fluxos de Caixa http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Contabeis 

Notas Explicativas http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Contabeis 

Fonte: SESI Sergipe. 
 

6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com 
legislação específica 
 
Não aplicável à Unidade. 
 

  

http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Contabeis
http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Contabeis
http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Contabeis
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7- Áreas especiais da gestão 
  

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados 

 

a) demonstração da força de trabalho; 

 

Em 31/12/2019 o quadro correspondente da força de trabalho do regional contava com 480 
funcionários efetivos. Se comparado a 2018 houve um aumento de aproximadamente 1,1%. 

 

b) demonstração da distribuição da força de trabalho, discriminando efetivos e temporários;  

 

Quadro 31 – Força de Trabalho por Tipo de Cargo 

Tipologias dos Cargos 

Força de Trabalho 

2019 2018 2017 2016 

1.   Efetivos 480 475 455 439 

2.   temporários 0 0 0 0 

3.   Total de Empregados (1+2) 480 475 455 439 

Fonte: Gerência Compartilhada de Pessoas - SESI Sergipe. 

 

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; 
 
O quadro demonstrativo abaixo, evidencia que o maior quantitativo de funcionários está lotado na 
área fim que corresponde a 93% e apenas 7% na área-meio mantendo coerência com as atividades 
que são indispensáveis para o cumprimento da missão do SESI DR/SE. 

 

O quadro a seguir busca evidenciar a distribuição da força de trabalho entre área meio e área fim. 
 

Quadro 32 – Força de Trabalho entre área-meio e área-fim 

 
Força de Trabalho 

Tipologias dos Cargos 

2019 2018 2017 2016 

Área 
Meio 

Área 
Fim 

Área 
Meio 

Área 
Fim 

Área 
Meio 

Área 
Fim 

Área 
Meio 

Área 
Fim 

1. Efetivos 31 449 33 442 33 422 30 409 

2.Temporários 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.Total de Empregados (1+2) 31 449 33 442 33 422 30 409 

Fonte: Gerência Compartilhada de Pessoas - SESI Sergipe. 
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d) qualificação da força de trabalho;  

 
Dos 480 funcionários em 2019, 10% possuem escolaridade entre Ensino Fundamental e Médio, 6% 
Ensino Superior Incompleto, 69% Superior Completo, 11% Pós-Graduação/especialização e 4% 
Mestrado, conforme demonstrado no Quadro e Gráfico abaixo: 
 

Quadro 33 – Qualificação da Força de Trabalho  

Escolaridade/ Ensino - SESI 

Força de Trabalho 

2019 2018 2017 2016 

1.  Até Ensino Médio Completo 48 47 39 41 

4. Superior Incompleto 31 32 30 31 

5. Superior Completo 329 318 311 295 

6. Pós-Graduação /Especialização 53 56 54 52 

7. Mestrado Completo 19 22 21 20 

   Total  480 475 455 439 

Fonte: Gerência Compartilhada de Pessoas - SESI Sergipe. 
 

Gráfico 8 – Qualificação da Força de Trabalho  

 

Fonte: Gerência Compartilhada de Pessoas - SESI Sergipe. 
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e) descrição das iniciativas da unidade jurisdicionada para capacitação e treinamento dos servidores 
nela lotados; 
 
As capacitações são definidas com base nas avaliações de desempenho dos funcionários e relacionadas 
de acordo com a área de atuação do mesmo.  
 
As modalidades aplicadas compreendem: EaD através da UNIINDÚSTRIA, cursos presenciais e 
semipresenciais; mobile learning, games e simuladores, seminários online, palestras e workshops. 
 
As ações de capacitações iniciam com a ambientação do funcionário, onde é apresentado ao 
funcionário recém contratado toda estrutura da empresa, organogramas, código de ética, treinamento 
do Sistema Conforme, entre outras orientações pertinentes ao processo. 
 
Com a participação do SESI no Programa Alinhar foi implementada nova forma de replicar o 
conhecimento por um grupo de trabalho, que foi escalado dentro do projeto, para as capacitações 
especificas e desdobrar o conhecimento adquirido com demais membros da entidade na formatação 
e implantação de processos. A exemplo da Gestão de Riscos, processo que foi implementado 
internamente sem consultoria externa. Nesse Projeto compartilhado com o SENAI, foram capacitados 
aproximadamente 100 colaboradores, com mais de 2.200 horas de capacitação técnica, durante 11 
meses de trabalho com 7 entregas realizadas. 
 
f) custos associados à manutenção dos recursos humanos;  
 
O quadro abaixo, demonstra um comparativo dos últimos 4 anos das despesas de pessoal e encargos 
do SESI/SE. Comparando o ano de 2019 com o de 2018 a rubrica de vencimentos e vantagens fixas há 
uma redução de 2,1%; a rubrica de gratificações também há uma redução de 48,93%; e a rubrica de 
indenizações teve um aumento bem relevante de 262,10% em função das indenizações ocorridas para 
otimização do gasto, de acordo com a revisão da estrutura, iniciada em 2019.  
 

Quadro 34 - Despesas de Pessoal 
Valores em R$ 1,00 

Tipologias/ Exercícios 
 Vencimentos e 
Vantagens Fixas  

Despesas Variáveis 
 Total  

 Gratificações  Indenizações  

Efetivos 

Exercícios  

2019 14.453.433,16 321.027,02 199.570,76 14.974.030,94 

2018 14.769.713,36 653.968,62 55.114,27 15.478.796,25 

2017 14.083.956,26 570.091,93 142.802,76 14.796.850,95 

2016 13.342.231,97 475.237,31 96.959,87 13.914.429,15 

Fonte: Gerência Compartilhada de Pessoas - SESI Sergipe. 

 

g) descrever os principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade jurisdicionada e as 
providências adotadas para mitigá-los;   

 
Existe uma sistemática implementada na entidade em relação aos processos de Medicina do Trabalho, 
de acordo com Instrução de Serviço IS-GPC 6-6, onde descreve todos os programas de controle e 
prevenção dos colaboradores, sob a responsabilidade da Gerência Compartilhada de Pessoas.  Segue 
no quadro abaixo, principais riscos mapeados com respectivas ações para mitigá-los: 
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Quadro 35 – Principais Riscos Mapeados 

RISCO 
CLASSIFICAÇÃO 

DO RISCO 
CONSEQUÊNCIA 

AÇÃO 
SOBRE O 

RISCO 
PLANO DE RESPOSTA 

Atestado não 
chegar à GCP 

RISCO 
OPERACIONAL 

O funcionário sofrerá 
desconto de salário, 

reclamação pelo 
desconto, insatisfação. 

MITIGAR 
Sensibilização por e-mails, ambientações, 
ligações telefônicas e procedimento. 
Ressarcimento mediante o atestado. 

Esquecer de 
encaminhar 
funcionário ao 
INSS  

RISCO 
OPERACIONAL 

A empresa terá que pagar 
ao funcionário os dias de 

afastamentos não 
informado, ação judicial, 
insatisfação, advertência. 

MITIGAR 

Monitoramento do atestado recebido e o 
encaminhamento sinalizado pelo médico 
do trabalho e registrado em planilha o 
afastamento. Solicitando ao Médico do 
Trabalho e realizando o encaminhamento 
no sistema do INSS e sinalizando a 
situação a gestão para a inclusão do 
pagamento do funcionário na folha. 

Perda de prazo 
dos ASOs 
periódicos 

RISCO 
OPERACIONAL 

Multa, Advertência do 
funcionário 

MITIGAR 

Programar os periódicos e 
encaminhamento dos funcionários, 
agendando com a clínica para coleta de 
exames nas unidades e com o médico do 
trabalho para atendimento. 

Falha na 
informação de 
forma 
intencional do 
quantitativo de 
consultas 
realizadas pelo 
médico do 
trabalho 

RISCO DE 
INTEGRIDADE 

Pagamento indevido 
onerando a entidade;  

Processo de apuração dos 
fatos através de 

sindicância, distrato do 
contrato com o médico; 

dano à imagem 

MITIGAR 

Criada a planilha de controle validada 
pelo médico no dia do atendimento, será 
incluído o visto também do funcionário 
atendido;  

Fonte: SESI Sergipe. 

  

h) indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas. 

 
- Descrição do indicador: Índice de Movimentação de Pessoas 
Indica o percentual de funcionários internos movimentados horizontalmente. 
Fórmula de Cálculo: Nº de Pessoal Movimentadas/ Total de colaboradores. 
Meta prevista: 7%    Meta realizada: 1,5% (média anual).  
 
- Descrição do indicador: Índice de Turnover 
Indica a relação de entrada e saída de funcionários em um determinado período. 
Fórmula de Cálculo: [(Nº de admissões + Nº de demissões) x 100/2]/Efetivo médio do período. 
Meta prevista: 3%   Meta realizada: 1,04% (média anual) 
 
- Acidentes de Trabalho e Doença Ocupacionais – o controle de acidentes de trabalho e doenças 
ocupacionais é realizado através do acompanhamento pela área competente. Informamos que no 
exercício de 2019 não tivemos acidente de trabalho e não houve nenhum afastamento por doença 
ocupacional.  
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- Níveis Salariais - os níveis salariais são distribuídos de acordo com matriz salarial. Os reajustes 
desses valores acontecem anualmente de acordo com dissídio coletivo.  
 
- Demandas Trabalhistas – o acompanhamento das ações trabalhistas é realizado através da área 
de recursos humanos mediante relatório de ações trabalhistas apresentado mensalmente pelo 
jurídico, onde consta a probabilidade provável, possível, remota e praticamente certa das ações. 
O índice do passivo trabalhista é considerado baixo, tendo como referência o quantitativo de 
demitidos e o número inclusão em processos trabalhistas. 
 
O SESI DR/SE também definiu indicadores estratégicos que são acompanhados periodicamente em 
reunião com a alta administração: 
 
- Descrição do indicador - Pessoas Capacitadas  
Indica os colaboradores treinados de acordo com as exigências do negócio. 
Fórmula de cálculo: (Total de colaboradores capacitados/ Total de colaboradores no final do 
período) x 100 
Meta prevista: 80%      Meta realizada: 81% 
 
- Descrição do indicador: Contratação de Funcionários no prazo  
Indica o tempo médio entre a requisição de pessoal aprovado e a contratação de funcionário. 
Fórmula do cálculo: Tempo médio = (somatório dos intervalos entre a contratação e a requisição 
aprovada) / nº de contratações). 
Meta prevista: 50 dias    Meta realizada: 24 dias. Quanto menor melhor. 
 
- Descrição do indicador: Ações em Qualidade de Vida 
Indica a quantidade de ações em qualidade de vida realizadas no período 
Fórmula de Cálculo: Somatório de ações realizadas 
Meta prevista: 17 ações    Meta realizada: 24 ações 
 

i) Informações sobre a contratação de mão de obra de apoio e sobre a política de contratação de 
estagiários. 
 
Contratação de mão de obra de apoio 
 
As terceirizações de serviços contratados são de atividades de apoio dos serviços de vigilância, 
jardinagem, serviços de limpeza, conservação, suporte de TI e credenciamento de profissionais 
especialistas na área de Medicina e Segurança do Trabalho para suporte à área de Recursos Humanos. 
 
Política de Contratação de Estagiários  
 
O Departamento Regional de Sergipe realiza o programa de estágio com contrato de agenciamento 
com o IEL – Instituto Euvaldo Lodi. 
 
Existe uma seleção através de processo seletivo com critérios normatizados, que inicia-se com a 
requisição da área solicitante, onde consta descrição de perfil horário do estágio e período de 
contratação. Após avaliação da necessidade é formalizado o processo com aplicação da avaliação 
objetiva, entre outros. Após essa etapa é formalizado Termo de Compromisso de Estágio entre a 
Escola/Universidade e SESI, por intermediação do IEL. No desempenho de suas atividades o estagiário 
é supervisionado e acompanhado por funcionário especializado do processo. Após o período do 
estágio, eles podem participar de processo seletivo, onde irá concorrer com a vaga ofertada ao público 
externo. Em 2019 o SESI/SE finalizou o exercício com 24 estagiários. 
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7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 
 
Conforme previsto no normativo da entidade, são considerados como administradores os membros 
do Conselho Regional. Nos órgãos administrativos, considera-se o Diretor do Departamento Regional 
(art. 44) de acordo com o Regulamento aprovado pelo Decreto 57.375/1965 e atualizado pelo Decreto 
Nº 6.637, de 5 de novembro de 2008. 
 
Informamos que o Diretor Regional do SESI DR/SE, bem como os membros do Conselho Regional não 
são remunerados. 
 
Ainda de acordo com o Regulamento do SESI, os membros do Conselho Regional percebem um valor 
de cédula de presença, a título de participação nas reuniões ordinárias e extraordinárias, totalizando 
em 2019 o valor líquido de R$ 32.482,32 (trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta 
e dois centavos, já com a retenção do INSS. 
Segue abaixo o valor total pago aos membros do Conselho Regional: 
 

Quadro 36 – Remuneração dos administradores – outros pagamentos 

Remuneração dos administradores – outros pagamentos 

Rubrica Valor 

Despesas com Jetons de Conselheiros R$ 32.482,32 

Total R$ 32.482,32 

Fonte: Zeus Orçamento 

 

7.3- Gestão de patrimônio imobiliário 
 

Quadro 37 - Gestão do Patrimônio Imobiliário 

Imóvel (1) Valor 2017(2) Valor 2018(2) Valor 2019(2) Uso (3) 

SESI - Departamento Regional 
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826 - 
Edf. Albano Franco - Centro 
Administrativo Dr. Augusto Franco -  
Aracaju/SE  

R$137.091,82 R$137.091,82 R$12.203.333,33 Sede 

Centro de Educação do Ensino 
Fundamental e Médio do SESI Jair 
Meneguelli 
Av. Tancredo Neves, 5.600 - Bairro 
América - Aracaju/SE 

R$1.115.587,57 R$1.115.587,57 R$0,00 
Unidade 
Operacional 

Quadra Poliesportiva e Campo de 
Futebol Society Nelson Emídio dos 
Santos 
Av. Constâncio Vieira s/n, Bairro 
Bonfim, Estância/SE 

R$60.000,00 R$1.188.462,92 R$2.080.000,00 Imóvel Cedido 

Complexo Desportivo Idalito 
Oliveira/Unidade de Ensino 1º Grau - 
Nossa Senhora do Carmo 
Rua Guilherme Bessa s/n, Centro, 
Carmópolis/SE 

R$9.798,02 R$9.798,02 R$0,00 Imóvel Cedido 
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Estádio de Futebol Manoel do Prado 
Franco 
Rua Heráclito Diniz s/n, Bairro José F. 
Neto, Areia Branca/SE 

R$1.694,09 R$1.694,09 R$0,00 Imóvel Cedido 

Estádio João Rodrigues da Cruz 
Rodovia Oceânica, s/n, Centro, Barra 
dos Coqueiros/SE 

R$3.249,92 R$3.249,92 R$0,00 Imóvel Cedido 

Estádio Floro Alves de Araújo 
Rua Vereador José V. de Jesus, s/n, 
Centro, Malhador/SE 

R$10.530,08 R$10.530,08 R$0,00 Imóvel Cedido 

Centro Social de Santa Cruz 
Av. Paulo Barreto de Menezes, s/n, 
Bairro Santa Cruz, São Cristóvão/SE 

R$56.618,80 R$56.618,80 R$0,00 Imóvel Cedido 

Centro de Atividades Venúzia 
Rodrigues Franco 
Av. Perimetral, s/n, Conjunto Marcos 
Freire I, Nossa Senhora do Socorro/SE 

R$1.409.165,03 R$1.409.165,03 R$1.409.166,03 Imóvel Cedido 

Complexo Desportivo do SESI Idalito 
Oliveira 
Rua João Ávila Neto, s/n – Distrito 
Industrial de Aracaju, Aracaju/SE 

R$1.966.350,01 R$1.966.350,01 R$65.080.000,00 
Complexo 
Desportivo 

Escola de Ens Fund Nossa Sra de 
Guadalupe/Centro de Atividades Paulo 
Figueiredo 
Rua do Pompeu, 145, Centro, 
Estância/SE  

R$2.695.943,18 R$2.695.943,18 R$9.670.000,00 
Unidade 
Operacional 

Centro de Saúde Maria Virginia Leite 
Franco 
Rua Jane Bomfim s/n, Bairro Santos 
Dumont, Aracaju/SE 

R$329.992,52 R$329.992,52 R$9.190.000,00 Centro de Saúde 

Escola de Ens. Fundam. Roberto 
Simonsen/Centro de Atividades Carlos 
Cruz 
Rua Pará, Nº 03 - Bairro 18 do Forte, 
Aracaju/SE 

R$1.305.460,84 R$2.775.238,18 R$9.730.000,00 
Unidade 
Operacional 

Clube do Trabalhador/Centro 
Educacional Sesinho 
Av. Simeão Sobral, Nº 301 - Bairro 
Industrial, Aracaju/SE 

R$739.543,42 R$739.543,42 R$8.500.000,00 
Unidade 
Operacional 

Ginasio de Esportes Augusto Franco - 
Aracaju 
Av. Caçula Barreto, Nº 401 – Conjunto 
Augusto Franco – Bairro Farolândia, 
Aracaju/SE 

R$292.667,57 R$292.667,57 R$12.600.000,00 Ginásio de Esportes 

Ginásio Albano Franco - Estância 
R. José Marcelino, s/n, Bairro Porto 
D'Areia, Estância/SE 

R$1.195.860,63 R$1.195.860,63 R$6.360.000,00 Ginásio de Esportes 

Ginasio de Esportes Augusto Franco - 
Itabaiana 
R. Pedro Diniz Gonçalves, s/n, Centro, 
Itabaiana/SE 

R$314.273,77 R$314.273,77 R$7.880.000,00 Ginásio de Esportes 
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Ginásio de Esportes do Centro de 
Atividades Augusto Franco 
Praça Boa Hora, s/n, Centro, 
Maruim/SE 

R$150.813,50 R$150.813,50 R$150.814,50 Imóvel Cedido 

Ginasio de Esportes Adalgisa Prado 
R. Nova Brasilia, s/n, Centro, Santa 
Rosa de Lima/SE 

R$615.606,07 R$615.606,07 R$1.555.000,00 Ginásio de Esportes 

Industria do Conhecimento - Bomfim 
Av. Senhor do Bomfim, s/n, Bomfim, 
Estância/SE  

R$141.148,78 R$141.148,78 R$0,00 
Unidade 
Operacional 

Industria do Conhecimento - Cidade 
Nova 
Rua Frei Damião, s/n, Bairro Walter 
Cardoso Costa, Estância/SE 

R$139.510,69 R$139.510,69 R$0,00 
Unidade 
Operacional 

Industria do Conhecimento - Santa 
Rosa de Lima 
Av. Filadelfo Alves de Lima, s/n, Centro, 
Santa Rosa de Lima/SE 

R$142.337,92 R$142.337,92 R$0,00 
Unidade 
Operacional 

Industria do Conhecimento - Riachão 
do Dantas 
Rua Dr. Joelson Hora Costa, s/n, Centro 
Riachão do Dantas /SE 

R$4.615,96 R$4.615,96 R$0,00 
Unidade 
Operacional 

Indústria do Conhecimento - Arauá 
Rua B, 63, Centro, Arauá/SE 

R$18.380,84 R$18.380,84 R$0,00 
Unidade 
Operacional 

TOTAL (Bens Imóveis) R$12.856.241,03 R$15.454.481,29 R$146.408.313,86   

TOTAL - Patrimônio Imobilizado (Bens 
Moveis + Imóveis) 

    R$149.242.096,24   

Percentual sobre o Patrimônio Imobilizado      98,10%   

 
1) Nome e endereço do imóvel 
2) Valor do bem 
3) Tipo de utilização do imóvel 

Fonte: Sistema Protheus  

 

Análise da adequabilidade do montante investido em bens imóveis.  

 
Os investimentos realizados nos imóveis do SESI/SE em 2019, foi com o objetivo de ampliação da 
capacidade instalada além das manutenções realizadas como forma de conservação do patrimônio da 
entidade. 
 
Em 2019 houve a necessidade de atualização dos valores do patrimônio imobiliário do SESI/SE para 
fins contábeis e fundamentação das normas legais. Diante do contexto, foi realizada por empresa 
especializada a atualização cadastral e a elaboração dos laudos técnicos de avaliação do valor de 
mercado, o que justifica alterações nos valores se comparados a 2018.  Ressalta-se ainda, a redução 
do valor do imóvel do Centro de Educação do Ensino Fundamental e Médio do SESI Jair Meneguelli, 
por se tratar de uma Unidade Compartilhada do SESI/SENAI, nas instalações do SENAI. 
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7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade 
 
Embora não aplicável a natureza jurídica da entidade, conforme Parecer Jurídico da Diretoria da CNI 
Nº 33/19, internamente a entidade adota práticas de gestão ambiental e sustentabilidade. Nos 
editais de licitações, assim como nos contratos constam cláusula específica que trata da 
responsabilidade socioambiental das licitantes e empresas que pretendem contratar com o SESI/SE, 
além de outras ações através do aproveitamento das águas pluviais por meio de reservatório de 
captação para utilização na lavagem de prédios, áreas verdes e utilização nos banheiros; 
preservação e valorização da paisagem, possibilitando o mínimo impacto ambiental sobre o 
entorno; utilização de lâmpadas econômicas de LED sendo substituídas de forma gradativa nos 
ambientes quando necessários, da digitalização de documentos e armazenamento em meio digital; 
uso da água de carro pipa para utilização em manutenções e serviços gerais, entre outras. 
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8- Conformidade da gestão e demandas de 
órgãos de controle 

8.1- Tratamento de deliberações do TCU 
 

Quadro 38 - Atendimento das Demandas do TCU 

Quadro da situação de atendimento das demandas do TCU 

Deliberação 
Nº do 
item 

Descrição sucinta do item da 
deliberação 

Providências adotadas / Ações 
implementadas 

Acórdão 

13173/2019 

TCU 

1.7.1.1 
Corrigir as inconsistências nos 
pagamentos de insalubridade. 

Houve adequação no pagamento de 
insalubridade pelo salário mínimo 
conforme estabelecido em lei. 

Acórdão 

13173/2019 

TCU 

1.7.1.2 

Corrigir as deficiências nos 
procedimentos internos para 
elaboração da folha de pagamento 
e esclarecer as informações dos 
contracheques. 

As alterações foram realizadas na folha de 
pagamento, conforme consta no 
relatório. Houve adequação do 
contracheque refletindo as horas pagas. 

Foram adotadas medidas preventivas 
com intuito de evitar diferença de carga 
horária tais como: início das aulas 
programadas para o dia 28 de janeiro, e 
manutenção de banco de talentos para 
contratação imediata em caso de 
desligamento por iniciativa do professor. 

 

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 
 
Não aplicável, de acordo com o Parecer Jurídico nº 57/20 da Diretoria Jurídica da CNI 
 

8.3- Tratamento de recomendações da Auditoria Interna 
 

Quadro 39 – Quadro da Situação de atendimento das recomendações da Auditoria Interna 

Quadro da situação de atendimento das recomendações da Auditoria Interna 

Relatório de 
Auditoria 
Interna – 

RAIS -  

Item 
Descrição sucinta do item da 

recomendação 
Providências adotadas / Ações 

implementadas 

01/2019 
CONTROLE 

PATRIMONIAL 
Promover o envio de evidências 
sobre baixa de Bens. 

Promovido treinamento de pessoas 
envolvidas e conscientização sobre 
atentar-se a qualquer mudança no 
processo. 
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02/2019 INFRAESTRUTURA 

Preencher o plano de 
manutenções previstas e 
realizadas pela área de 
infraestrutura. 

Conscientização sobre cumprimento 
correto do procedimento por todos 
os colaboradores. 

03/2019 INFRAESTRUTURA 
Preencher plano de 
manutenções realizadas 
conforme previsão 

Conscientização sobre cumprimento 
correto do procedimento por todos 
os colaboradores. 

04/2019 TI 
Adequar a sigla da área de TI e 
atualizar o processo. 

Revisar procedimento antes de 
validar e efetuar atualização sempre 
que necessário 

05/2019 TI 
Providenciar melhoria de 
processos de TI em tempo hábil. 

Utilizou-se auxílio de softwares para 
acompanhamento de ações e 
treinamento de colaboradores para 
efetuar as providências. 

06/2019 RISCOS 

Disseminar para todos os 
colaboradores da TI os 
tratamentos de riscos e 
providenciar evidências dos 
tratamentos. 

Feito treinamento de colaboradores 
e definição de períodos para 
verificação da eficácia do plano de 
mitigação de risco. 

07/2019 COMPRAS 
Entregar os pedidos de 
contratação no prazo. 

Monitoramento da entrega do 
pedido de contratação. 

08/2019 FORNECEDORES 
Ampliar liberação de acesso a 
avaliação de fornecedores aos 
colaboradores envolvidos. 

Acesso liberado para todos os 
colaboradores envolvidos no 
processo de aquisições. 

09/2019 LICITAÇÃO 
Assinar e carimbar todas as 
folhas do processo licitatório. 

Levantamento das pendências de 
assinaturas e carimbo em cada folha 
do processo licitatório. 

10/2019 PROCEDIMENTO 

Utilizar todos os formulários 
oriundos do sistema tenham 
rodapé contendo o código 
padrão, da área Q. 

Sensibilização do uso de formulário 
padronizado 

11/2019 RISCOS 

Disseminar para todos os 
colaboradores da área de 
mercado o levantamento de 
riscos de seus processos. 

Realização e promoção da 
participação dos colaboradores em 
treinamentos e manter o 
levantamento de riscos atualizado. 

12/2019 INFRAESTRUTURA 

Melhorar a coerência de 
preenchimento de formulário da 
área de infraestrutura de 
unidades. 

Realização de checagem do 
preenchimento dos formulários 
assim como melhoria na guarda do 
documento quando em meio físico. 

13/2019 PESQUISA 
Deixar mais claro o uso de 
pesquisa FASC no procedimento 

Revisado o procedimento de 
Pesquisa incluindo o uso mais claro 
da pesquisa FASC feito em 6.12.19 

14/2019 PROJETO 

Revisar o procedimento de 
acompanhamento de projeto 
deixando mais claro que as três 
cotações são solicitadas pelos 
gestores à SCA- Supervisão 
Compartilhada de aquisição 

Revisado o procedimento de 
Elaboração e Acompanhamento de 
projetos. 

Fonte: Relatórios de Auditorias Internas  
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9- Apêndices 
 

9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema 
 

Não aplicável ao Departamento Regional de Sergipe 
 

9.2- Outras análises referentes às entidades do Sistema 
 

Não aplicável ao Departamento Regional de Sergipe 
 

9.3- Quadros, tabelas e figuras complementares  
 
Não há informações a serem apresentadas 
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II – RELATÓRIOS E PARECERES 
 
 



Serviço Social da indústrIa

PELO FUTURO DO TRABALHO

PROPOSIÇÃO N° 003/2020

O Presidente do Conselho Regional do SESI de Sergipe, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas pelo Regulamento aprovado pelo Decreto n° 57.375, de 2 de

dezembro de 1965 e atualizado pelo Decreto n° 6.637, de 5 de novembro de 2008,

PROPÕE: Ao Egrégio Conselho Regional

Aprovar o Relatório de Gestão e Prestação de Contas do SESI - Serviço Social da

Indústria - Departamento Regional de Sergipe, relativo ao Exercício de 2019.

Aracaju, 14 de fevereiro de 2020.

C

Eduardo Prado doliv1ra /
Presidente do Conselho Reçjtoiafdo SSl/DR-SE

FIES SESI SENAI Departamento Av. Dr. Carlos Rodsgues da Cruz, no 826, Ed. Albano Franco,

Federação das Indústrias Serviço Social da Serviço Nacional de Regional de Sergipe Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, Aracaju, Sergipe.
do Estado de Sergipe Indústria Aprendizagem Industrial E-mail: drtíes.org.br CEP: 49081-015 Tel.: (79) 2226-7400 www.se.sesi.org.br



Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

RESOLUÇÃO N° 003/2020

O Conselho Regional do SESl de Sergipe, no uso de suas atribuições que lhe são

conferidas pelo Regulamento aprovado pelo Decreto n° 57.375, de 2 de dezembro de

1965 e atualizado pelo Decreto n° 6.637, de 5 de novembro de 2008, após apreciação
da Proposição de N° 003/2020,

RESOLVE:

Aprovar o Relatório de Gestão e Prestação de Contas do SESI - Serviço Social da

Indústria - Departamento Regional de Sergipe, relativo ao Exercício 2019.

FIES SESI SENAI Departamento Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, n°826, Ed. Albano Franco,

Federação das Indústrias Serviço Social da Serviço Nacional de Regional de Sergipe Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, Aracaju, Sergipe.

do Estado de Sergipe Indústria Aprendizagem Industrial E-mail: drfies.org.br CEP: 49081-015 Tel.: (79) 3226-7400 www.se.sesi.org.br
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Resolução SESI/CN nº 0032/2020 

 

Prestação de Contas das 

administrações regionais - 

exercício de 2019. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 201ª 

Reunião Ordinária de 30/06/2020, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e 

regimentais, 

CONSIDERANDO o Ofício nº 18/2020, do diretor do Departamento 

Nacional do SESI; 

  CONSIDERANDO que a apresentação técnica da prestação de contas 

das administrações regionais obedece às determinações do Tribunal de Contas da 

União – TCU, respeitando o que determina o § 2º do art. 57 do Regulamento do SESI;  

CONSIDERANDO os pareceres da Superintendência de Compliance e 

Integridade - SUCOM do Sistema Indústria; 

CONSIDERANDO o que estabelece o art. 24, alínea “f” do Regulamento 

da SESI;  

CONSIDERANDO a decretação do estado de calamidade pública, 

reconhecida pelas autoridades brasileiras, mediante a publicação do Decreto 

Legislativo Federal n° 6/2020 e da Lei n° 13.979/20, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19). Em função disso, medidas foram 

adotadas em âmbitos individuais e institucionais para auxiliar o enfrentamento a essa 

pandemia, razão pela qual a primeira reunião ordinária foi adiada; 

  CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas da União, por meio da DN  

182/2020 prorrogou os prazos para apresentação das prestações de contas 

estabelecidos na DN 178/2019; 

  CONSIDERANDO os termos do parecer CONJUR nº 0050/2020, emitido 

pela Consultoria Jurídica e Governança Corporativa do Conselho Nacional do SESI, in 

processo SESI/CN0079/2020. 
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Cont. Resolução SESI/CN nº 0032/2020 

   

  R E S O L V E 

 

  Art. 1º Apreciar as prestações de contas - exercício de 2019, das 

administrações regionais do Sistema Indústria abaixo indicadas, que deverão ser 

encaminhadas ao Tribunal de Contas da União - TCU, nos respectivos estados. 

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 

ACRE, ALAGOAS, AMAZONAS, BAHIA, CEARÁ, DISTRITO FEDERAL, 

ESPÍRITO SANTO, GOIÁS, MARANHÃO, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL, 

MINAS GERAIS, PARÁ, PARAÍBA, PARANÁ, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO DE JANEIRO, 

RIO GRANDE DO NORTE, RIO GRANDE DO SUL, RONDÔNIA, RORAIMA, SANTA 

CATARINA, SÃO PAULO, SERGIPE e TOCANTINS.  

 

 Art. 2º Recomendar aos departamentos regionais que utilizem em seus 

respectivos relatórios de gestão a nomenclatura Ministério da Cidadania como órgão 

de vinculação, considerando a estrutura administrativa federal vigente. 

 Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.  

 

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se. 

Brasília, 30 de junho de 2020. 

 

 

a  

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira 

Presidente 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores do
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SERGIPE - SESI DRlSE
Aracaju - Sergipe

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do SESI - SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA - SESI OR/SE, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.

Em nossa OpIDJaO as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posiçiio patrimonial e financeira, do
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI OR/SE, em 31 de dezembro de
2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
sociedades previstas nas NBC TSP, NBC T 16.6 (Rl), NBC TSP lO, Acórdão n°.
699/2016 - TCU - Plenário, Art. 44 da Lei IOA06/]2 (CC) e das Entidades sem finalidade
de lucro (ITG - 2002).

Base para opinião
A nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião
sem ressalva.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatórios financeiros (fFRS) emitidos pelo lnternational
Accounting Standards Board (lASB) e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livre de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Rua Francisco Gonçalves, nº 1, Edf. Reitor Miguel Calmon, sala 806, bairro Comércio, Salvador - Bahia
CEP 40.015-090 - Fone (71) 3018-1801 email: igCauditoria@hotmail.com
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Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar
a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis,
tomada em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:

(a) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejanlos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

(b) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria ao
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados ás circunstâncias, mas, não, com
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Entidade.

(c) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

(d) Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação á capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas ~.
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não
mais se manter em continuidade operacional.

Rua Francisco Gonçalves, n21, Edf. Reitor Miguel Calmon, sala 806, bairro Comércio, Salvador- Bahia

CEP 40.015-090 - Fone (71) 3018-1801 email: igCauditoria@hotmail.com
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(e) Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.

(f) Obtemos evidências de auditoria apropriada e suficiente referente às informações
contábeis da Entidade ou atividades de negócio para expressar uma opinião sobre as
demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
de auditoria e, consequentemente, pela opiníão de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

Fornecemos também, aos responsáveis pela governança, declaração de que cumprimos
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência
e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas
salvaguardas.

Salvador, 13 de fevereiro de 2020.

IGF - AUDIT RES E CONSULTORES INDEPENDENTES S/S
RCIBA - N° 004178/0 CVM - 9.318

Ed ar Sombrasr
C N ADO - CRCIBA:~~/O

Rua Francisco Gonçalves, nl:! 1, Edf. Reitor Miguel Calmon, sala 8061 bairro Comércio, Salvador - Bahia

CEP 40.015-090 - Fone (71) 3018-1801 emai!: igCauditoria@hotmail.com
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1. INTRODUÇÃO

O Plano Anual de Auditoria aprovado em 2019, teve como base a política de gestão

da entidade, os normativos internos, a legislação vigente e suas regulamentações, os

objetivos estratégicos da entidade e as recomendações da Controladoria Geral da

União. Ressaltamos que foram usadas as normas e atributos que tratam das funções,

responsabilidade, estrutura, planejamento, execução, revisão e relatórios de

acompanhamento de ações e demais itens que se relaciona ao posicionamento do

auditor interno diante da entidade.

A seguir apresentamos o Relatório de Atividades de Auditoria Compartilhada Interna

referente ao exercício de 2019 com as seguintes informações e manifestações

relativas ao SESI/SE.

2. DESEMPENHO DA AUDITORIA COMPARTILHADA INTERNA

2.1 Demonstrativo das atividades de Auditoria Interna

Quadro I - Demonstrativo das atividades de auditoria interna, conforme o Plano

Anual de Auditoria, planejados e realizados

lnfraestrutura I
Abril 2019 Abril 2019

Controle Patrimonial

2 TI Abril 2019 Abril 2019

3 Licitações I Compras Abril 2019 Abril 2019

4
Recursos Humanos I Janeiro a Dezembro Janeiro a Dezembro

Folha de Pagamento 2019 2019

5
Relações com

Maio 2019 Maio 2019
Mercado

SENAI SESI FIES Departamento
Serviço Nacional de Serviço Social da Federaçúo das Indústrias Regional de Sergipe
Aprendizagem Industrial Indústria do Estado de Sergipe E-mail: drtfies.or.br

Av. Dr. Gados Rodrigues da Cruz, 826, Ed. Albano Franco,
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, Aracaju, Sergipe.
CEP: 49081-015 Tel.: (79) 3226-7400 www.se.senai.br
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6 Planejamento e

Orçamento
Junho 2019 Junho 2019

7 Financeiro Agosto2019 Agosto2019

Fonte: Auditoria Comparturlada Interna (2019).

Os trabalhos realizados pela Auditoria Interna verificaram que os controles internos

administrativos da entidade, com abrangência as unidades operacionais, com vistas

nos procedimentos, instruções de serviços e técnicas utilizadas na área de auditoria

estão aderentes às normas, contudo existindo ainda processos em fase de melhorias.

2.2 Principais conclusões e recomendações decorrentes dos trabalhos

realizados no exercício de 2019

As conclusões registradas no ano de 2019 evidenciaram pontos de melhorias

relacionadas aos controles internos da organização, os quais estão registrados nos

Relatórios de Auditoria Interna (RAIS) e encontram-se monitoradas quanto à

implementação e desempenho. Observou-se em auditorias que os colaboradores

passaram a analisar mais os riscos inerentes às suas atividades e processos, inclusive

aqueles associados à integridade da instituição e segurança da informação. Também

observou-se um melhor entendimento da importância da melhoria contínua de seus

processos e avaliação dos seus resultados para elaboração do plano de ação, com

foco nestas melhorias. Considerando o trabalho que foi realizado de acordo com o

mapeamento dos riscos operacionais de todos os processos e em fase de estudo e

identificação os de Compliance.

2.3 Sistemática para monitoramento da implementação das recomendações e

dos resultados decorrentes da atuação da auditoria interna

As auditorias internas são realizadas com base no Plano Anual de Auditoria,

considerando o cumprimento do processo, diretrizes legais e análise dos resultados

obtidos pela implantação das recomendações. As evidências são coletadas em todos

os processos incluídos no Plano Anual de Auditoria, de forma amostral. Também são

realizadas_entrevistas com os envolvidos nos processos, e assim o auditor pode
SENAI SESI FIES Departamento Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 626, Ed. Albano Franco,

Serviço Nacional de Serviço Social da Federaçào das lndúatrias Regional de Sergipe Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, Aracaju, Sergipe.
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averiguar quanto e como o procedimento é seguido durante sua execução, assim

como conhecimento e cumprimento de outros normativos. Todas as atividades de um

processo analisado são registradas em relatórios, citando fatos e evidências, assim

como possíveis sugestões e recomendações. Os relatórios são encaminhados às

áreas auditadas para conhecimento e tratativas.

2.4 Recomendações Emitidas, Implementadas e Adotadas no Exercício

Quadro 2 - Demonstrativo das recomendações emitidas e implementadas no

exercício com o prazo expirado na data de elaboração do Relatório de Auditoria

Interna (RAIS), inclusive dos órgãos de controle interno e externo

•r kiai

Infraestrutura'
02 02

Controle Patrimonial

2 TI 01 01

3 Licitações I Compras 06 06

4
Recursos Humanos '

01 01
Folha de Pagamento

5
Relações com 01 01

Mercado

6 Financeiro 03 03

Fonte: Auditoria Comoartithada Interna (2O19.

Destacamos que não houve recomendações dos órgãos de controles externos no

exercício de 2019, embora exista o monitoramento continuo para garantir a

manutenção do processo.

SENAI SESI FIES Departamento An. Dr. Carlos Rodrigaes da Cruz, 828, Ed. Albano Franco,

Serviço Nacional de Serviço Social da Federaçào das Indústrias Regional de Sergipe Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, Aracaju, Sergipe.
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Quadro 3- Demonstrativo do monitoramento das recomendações de auditorias

internas adotadas no exercício de 2019

• SS

•
_____

I(1ii

Promovido treinamento

Controle
Promover o envio de de pessoas envolvidas e

01/2019
Patrimonial

evidências sobre baixa conscientização sobre

de Bens. atentar-se a qualquer
mudança no processo.

____________ ____________ _____________________

Preencher o plano de Conscientização sobre

02/2019 lnfraestrutura
manutenções previstas cumprimento correto do

e realizadas pela área procedimento por todos

de infraestrutura. os colaboradores.
____________ ____________

Preencher plano de Conscientização sobre

03/2019 lnfraestrutura
manutenções cumprimento correto do

realizadas conforme procedimento por todos

previsão os colaboradores.
____________ ___________-

Adequar a sigla da área
Revisar procedimento

04/2019 TI de TI e atualizar o
antes de validar e efetuar

atualização sempre que
processo. necessário

_____________ _____________ _________ ___________

Utilizou-se auxílio de

Providenciar melhoria
softwares para

05/2019 TI de processos de TI em
acompanhamento de

tempo hábil,
ações e treinamento de

colaboradores para

efetuar as providências.
____________ _____________ _____________________

Disseminar para todos Feito treinamento de

os colaboradores da TI colaboradores e definição

06/2019 Riscos
os tratamentos de de períodos para
riscos e providenciar verificação da eficácia do

evidências dos plano de mitigação de

tratamentos. risco.
_____________ _____________

Entregar os pedidos de
Monitoramento da

07/2019 Compras
contratação no prazo.

entrega do pedido de

contratação.

Ampliar liberação de
Acesso liberado para

acesso a avaliação de
todos os colaboradores

08/2019 Fornecedores fornecedores aos
envolvidos no processo

colaboradores
de aquisições.

envolvidos,
____________ ____________

Assinar e carimbar Levantamento das

09/2019 Licitação todas as folhas do pendências de

_________ _________

processo licitatório. assinaturas e carimbo em

SENAI SESI FIES Departamento As. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826, Ed. Albano Franco,

Serviço Nacional de Serviço Social da Federaç8o das Indústrias Regional de Sergipe Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, Aracaju, Sergipe.

Aprendizagem Industrial Indústria do Estado de Sergipe E-mail: dr8en.org.br CEP 49081-015 Tel.. (79) 3226-7400 w se.senai.br

6



Documento Público

AUDITORIA COMPARTILHADA INTERNA

cada folha do processo

licitatório.

Utilizar todos os

formulários oriundos do

10/2019 Procedimento
sistema com rodapé Sensibilização do uso de

contendo o código formulário padronizado
padrão, da área

Qualidade
____________ ____________ ______________________

Realização e promoção
Disseminar para todos da participação dos

os colaboradores da colaboradores em

11/2019 Riscos área de mercado o treinamentos e

levantamento de riscos manutenção do

de seus processos. levantamento de riscos

atualizado.
____________

____________
_____________________

Melhorar a coerência de Realização de checagem

preenchimento de
do preenchimento dos

12/2019 lnfraestrutura formulário da área de
formulários assim como

infraestrutura de
melhoria na guarda do

unidades.
documento quando em

meio físico.
____________ ____________ _____________________

Revisar o procedimento
de acompanhamento
de projeto deixando

mais claro que as três Revisado o procedimento

13/2019 Projeto
cotações são de Elaboração e

solicitadas pelos Acompanhamento de

gestores à SCA- projetos.
Supervisão
Compartilhada de

____________ ____________
aquisição

_____________________

Fonte: Auditoria Compartilhada Interna (2019).

Durante o exercício de 2019 ocorreram capacitações realizadas pela equipe de

auditoria interna. Segue Quadro 4 com demonstrativo.
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Como construir matriz e gerenciar riscos nas
2 24H

contratações do sistema "S".

Gestão de Riscos 2 16H

Como implantar programas de Compliance e

integridade em estatais, sistema "S" e I 32H

administração pública

Gestão da Informação

______________

2

_____________

16H

Curso de Fundamentos de Compliance 2 16H

Planejamento Estratégico usando o Balanced

Scorecard (BSC) e Revisão de Documentos I 32H

estratégicos
______________ _____________

Fonte: PEC- Propostas de Educação Corporativa aprovadas pela gestão.

Quadro 5 - Outras atividades de auditoria interna realizadas em 2019

•r• Wí*. '(*1 Is]íi*tfl•1I*1*

Atividades
ACt (Auditoria

Janeiro a
300H

Administrativas da
CompartilhadaI

DezembroAuditoria Interna e

Interna)
suporte às áreas

2 Monitoramento da

__________________ ___________ ___________

implementação das ACt (Auditoria
Janeiro a

recomendações de Compartilhada Dezembro
100H

auditorias e controle Interna)
internos

3

Capacitação da equipe

____________________

ACI (Auditoria
Compartilhada

____________

Janeiro a

____________

136H
de auditoria

Interna)
Dezembro

Participação em reuniões
ACt (Auditoria
Compartilhada

Janeiro a
24H

estrategicas gerenciais
Interna)

Dezembro

i Suporte a Mapeamento ACt (Auditoria
de Processos juntamente

Compartilhada
Janeiro a

100H
com aáreade

Interna)
Dezembro

Controladoria
__________________- ____________ ___________

Fonte: Auditoria Interna
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Auditoria Compartilhada Interna encontra-se em processo de melhoria contínua.

Internamente, a unidade tem se esforçado em aperfeiçoar suas técnicas de trabalho

e apresentar relatórios que contribuam para agregar valor à gestão. No exercício de

2019, a Auditoria Interna buscou atuar de forma mais integrada às áreas, sem prejuízo

da independência e da imparcialidade na condução das ações de auditoria.

A busca constante pela capacitação da equipe, proporciona ao SESIISE aos

colaboradores mais qualificação para proporcionar aos gestores informações

confiáveis para a tomada de decisões.

Aracaju, 29 de Janeiro de 2020.

Môna Santos Macedo Guimarães

Técnica de Nível Superior - Auditora Interna
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