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Em cumprimento a Decisão Normativa – TCU Nº 178/2019, o SESI RORAIMA, Unidade
Jurisdicionada-UJ apresenta o seu Relatório de Gestão exercício 2019. O Relatório traz a
estrutura dos resultados por meio da apresentação de tabelas e gráficos, com análises dos
dados gerenciais, operacionais e de desempenho financeiro da Unidade. Para as informações
solicitadas não aplicáveis à Unidade, foram registradas a não entrega, sem nenhum prejuízo
às demais informações.
Em 2019 o SESI/RR apresentou um desempenho maior que em 2018, tanto na geração de
receitas, quanto na execução das despesas, os fatores que contribuíram para este resultado
foram o aumento nas receitas de contribuição e de serviços. Em relação às despesas, mesmo
com seu desempenho melhor que exercício anterior, muitos foram os fatores que impactaram
para o não alcance do previsto, tais como aquisições não realizadas devido a processos
fracassados ou desertos e projetos no qual não foi possível concluir até o final do ano, sendo
reprogramados para o exercício seguinte.
A apresentação do Relatório segue o padrão recomendado, principalmente os resultados do
seu Planejamento Estratégico, associando os números operacionais como parte
complementar.
A Unidade deu início a um novo ciclo de Planejamento Estratégico para o período 2019-2022.
Em 2019 foi possível realizar um grande alinhamento entre a estratégia e o operacional,
sempre baseado no modelo de gestão focado em Governança, Risco e Compliance – GRC.
Processos internos foram mapeados e padrões estabelecidos, visando, contribuir para o
alcance da missão e visão institucional, por meio do reconhecimento do cliente indústria e
seus trabalhadores e a sociedade em geral.
Nas áreas finalísticas o reconhecimento dos serviços prestados foi atestado por meio de
premiações e condecorações recebidas, cabendo destacar: Destaque da Escola do SESI nos
Jogos Regionais, com classificação na Etapa Nacional; Ótimo Desempenho dos alunos do SESI
nos Simulados da Prova Brasil e ENEM da Rede SESI de Educação; Escola do SESI vence a
Olimpíada Brasileira de Robótica - Etapa Estadual e garante vaga para a etapa Nacional; Alunos
conquistam o 1° e 2° lugares em concurso de sensibilização para a prevenção de acidentes de
trânsito; Equipe de Robótica conquista Prêmio de Responsabilidade Social e Divulgação
Científica e o SESI Roraima conquista o 1º lugar na etapa nacional do Prêmio IEL de Estágio
2019.

Rivaldo Fernandes Neves
Diretor Regional do SESI/RR
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APRESENTAÇÃO

1 - Apresentação

2- Visão geral da unidade prestadora de
contas
2.1 - Identificação da unidade
Serviço Social da Indústria – SESI – Departamento Regional de Roraima – DR/RR
VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

Tabela 1 - Identificação do departamento

Poder e órgão de vinculação
Poder: Executivo
Órgão de vinculação: Ministério da Cidadania.

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)
Denominação Completa: SESI – Serviço Social da Indústria
Departamento Regional de Roraima
Principal atividade: Outras atividades de Educação

CNPJ: 03.786.915/0001-62
Código CNAE: 8599699

Contatos
Telefones/fax: (95)4009-1800 / (95) 4009-1801
Endereço postal: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 - Aeroporto, CEP 69.310-005
Endereço eletrônico: gab.sesirr@sesi.org.br
Página na internet: http://www.sesiroraima.com

Tabela 2 - Identificação dos Administradores

Período de
Gestão

Cargo

Nome

CPF

Diretor Regional do SESI/RR

Rivaldo Fernandes Neves

0000000000000

Superintendente do SESI/RR

Almecir de Freitas Câmara

0000000000000

Gerente Executiva Financeira

Lanna Patrícia de S. Marques

0000000000000

Gerente Executiva
Administrativa

Gleice Cristina Melo Oliveira e
Lopes

0000000000000

Gerente Executiva de Educação

Gardênia Cavalcante Figueira

0000000000000

Waldeth de Lima Gondim

0000000000000

Waldeth de Lima Gondim

0000000000000

Gerente Executiva de
Promoção da Saúde
Gerente Executiva de Saúde e
Segurança no Trabalho

01/01 a
31/12/2019
01/01 a
31/12/2019
01/01 a
31/12/2019
01/01 a
31/12/2019
01/01 a
31/12/2019
01/01 a
31/12/2019
01/01 a
31/12/2019

Tabela 3 - Identificação dos Administradores - Conselheiros

Cargo
Presidente do Conselho
Regional do SESI/RR
Conselheiro do SESI/RR –
Representante do Setor
Industrial

Nome

CPF

Período de Gestão

Rivaldo Fernandes Neves

0000000000000

01/01 a 31/12/2019

Luiz Coelho de Brito

0000000000000

01/01 a 01/03/2019
02/03 a 31/12/2019
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Conselheira do SESI/RR –
Representante do Setor
Industrial
Conselheiro do SESI/RR –
Representante do Setor
Industrial
Conselheiro do SESI/RR –
Representante do Setor
Industrial
Conselheiro do SESI/RR –
Representante do Setor
Industrial
Conselheiro do SESI/RR –
Representante do Setor
Industrial
Conselheiro do SESI/RR –
Representante da Secretaria
Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da
Economia
Conselheiro do SESI/RR –
Representante da Secretaria
Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da
Economia
Conselheiro do SESI/RR –
Representante do Governo do
Estado de Roraima
Conselheiro do SESI/RR –
Representante do Governo do
Estado de Roraima
Conselheiro do SESI/RR –
Representante dos
Trabalhadores CUT

Nome

CPF

Período de Gestão

Izabel Cristina Ferreira
Itikawa

0000000000000

01/01 a 01/03/2019

Oneber de Magalhães
Queiroz

0000000000000

01/01 a 31/03/2019
02/03 a 31/12/2019

Raimundo Pereira da Silva

0000000000000

01/01 a 01/03/2019

Kátia Luiza Campos de Lima

0000000000000

02/03 a 31/12/2019

Manoel Idalino Ferreira
Chaves

0000000000000

02/03 a 31/12/2019

Magno Pillon Della Flora

0000000000000

01/01 a 31/12/2019

Péricles Pedro Ferreira dos
Santos

0000000000000

01/01 a 31/12/2019

Paulo Bastos Linhares

0000000000000

01/01 a 29/05/2019

Tânia Soares de Souza

0000000000000

30/05 a 31/12/2019

Gilberto Rosas

0000000000000

01/01 a 31/12/2019

VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

Cargo

Tabela 4 – Unidades descentralizadas

Nome

CAT Senador
Fernando
Bezerra

CAT – Waldir
Peccini

Principal atividade
O Centro oferece serviços
de Saúde e Segurança do
Trabalho, odontologia,
clínica médica, exames de
auxílio diagnóstico,
serviços de Esporte,
Cultura, Lazer, Programas
de Qualidade de Vida e
Responsabilidade Social
Corporativa.
O Centro oferece serviços
de Saúde e Segurança do
Trabalho, odontologia,
serviços de Esporte,
Cultura, Lazer, Programas

Responsável

Telefone e E-mail

Almecir de
Freitas Câmara

(95) 4009-1801/1808
almecir.camara@cni.
org.br

Almecir de
Freitas Câmara

(95) 3621-6600
almecir.camara@cnii.
org.br

Endereço

Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes,
3710 – Aeroporto
– Boa
Vista/Roraima
CEP.: 69310-005
Avenida das
Indústrias, S/N
Governador
Aquilino Mota
Duarte - Boa
8

Vista/Roraima

Almecir de
Freitas Câmara

(95) 4009-1879
almecir.camara@cnii.
org.br

Av. Brigadeiro
Eduardo Gomes,
3786 – Aeroporto
– Boa
Vista/Roraima
CEP 69304-500
VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

CET – João de
Mendonça
Furtado

de Qualidade de Vida e
Responsabilidade Social
Corporativa.
O Centro Educacional que
oferece serviços de
Educação: Infantil,
Fundamental do 1° ao 9°
ano, Ensino Médio,
Educação Continuada e de
Jovens e Adultos.

Figura 1 – Organograma

2.2 - Finalidade e competências institucionais
O Serviço Social da Indústria - SESI foi criado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI),
em julho de 1946, consoante o Decreto-Lei nº 9.403, de 25 de junho do mesmo ano, tendo
por escopo estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bemestar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para
a melhoria do padrão de vida no país, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico, e
o desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classes (Regulamento do Serviço
Social da Indústria, artigo 1º).
No estado de Roraima, a entidade foi instalada no dia 14 de agosto de 1987 como Delegacia
Regional vinculada ao estado do Amazonas, oferecendo os serviços de creche em tempo
integral, educação de jovens e adultos, serviços médicos, odontológicos, sociais, atividades
esportivas e de lazer.
Em 1991, foi elevada à categoria de Departamento Regional, com maior autonomia e serviços
9

O SESI tem suas competências essenciais estabelecidas em regulamento, sendo sua atuação
focada na melhoria das condições de vida dos trabalhadores das indústrias, atividades
educativas e culturais, visando à valorização do homem e aos incentivos à atividade produtora.
De acordo com o Art. 5 do Regulamento do SESI, são objetivos principais:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Alfabetização do trabalhador e seus dependentes;
Educação de base;
Educação para a economia;
Educação para a saúde (física, mental e emocional);
Educação familiar;
Educação moral e cívica;
Educação comunitária.

De acordo com essas diretrizes o Planejamento Estratégico do SESI/RR (2019-2022) definiu a
Missão, Visão de Futuro e os Valores que orientaram os trabalhos da entidade.
Tabela 5 - Missão, Visão e Valores

Missão

Contribuir com o desenvolvimento da
ndústria
roraimense
e
seus
trabalhadores, provendo soluções em
educação, segurança no trabalho e
promoção da saúde.

Visão de futuro

Ser referência no mercado
roraimense na entrega de
soluções eficazes de
educação, segurança no
trabalho e promoção da
saúde.

Valores













Ética;
Transparência;
Satisfação dos Clientes;
Alta Performance;
Valorização das Pessoas;
Integridade;
Comprometimento;
Pensamento Inovador;
Atuação Sistêmica;
Respeito;
Iniciativa;
Responsabilidade
Sócioambiental.

Tabela 6 - Normas da UJ

Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da Unidade
Norma
Endereço para acesso
Regulamento do Serviço Social da Indústria: Atualizado pelo Decreto n°
6.637 de 5.11.2008.

https://www.sesiroraima.com/nor
mas-e-regulamentos

Ato de criação do Departamento Regional do SESI/RR-Ad Referendum nº
https://www.sesiroraima.com/nor
06/91, que funcionou de 1987 a 1991 como Delegacia Regional, vinculada
mas-e-regulamentos
ao Departamento Regional do Amazonas.
Normativa de Criação: Decreto Lei nº 9.403 de 25 de junho de 1946.
https://www.sesiroraima.com/nor
mas-e-regulamentos
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VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

para as indústrias e a comunidade. Ao Departamento Regional cabe promover o
desdobramento das diretrizes estratégicas sistêmicas nacionais em iniciativas/ações que
permitam o alcance dos objetivos da entidade, por meio da execução de programas, projetos
e ações.

Outras Normas e Regulamento da Unidade Prestadora de Contas
Norma
Endereço para acesso

VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

Instrução Normativa nº 011/2018, de 30 de outubro de 2018 - Criação e Não disponível em endereço
Instituição da Matriz de Competências Originárias e Delegadas do SESI/RR; eletrônico.
Instrução Normativa nº 006/2019, de 11 de outubro de 2019 - Política de
Não disponível em endereço
Relacionamento com o cliente do Departamento Regional do SESI em
eletrônico.
Roraima;
Instrução Normativa nº 002/2014, de 11 de maio de 2014 - Política de uso Não disponível em endereço
das Tecnologias de Informação;
eletrônico.
Instrução Normativa nº 007/2019, de 21 de outubro de 2019 - Política de
Não disponível em endereço
cobrança e controle da inadimplência do Centro de Educação do
eletrônico.
Trabalhador João de Mendonça Furtado – CET.
Instrução Normativa nº 003/2016, de 16 de novembro de 2016 – Política Não disponível em endereço
de uso de veículos do Departamento Regional do SESI em Roraima;
eletrônico.
Não disponível em endereço
Programa de Educação Corporativa do SESI/RR;
eletrônico.
Não disponível em endereço
Programa de Avaliação de Desempenho do SESI/RR;
eletrônico.
Não disponível em endereço
Programa de Benefício e Reconhecimento Funcional do SESI/RR;
eletrônico.
Não disponível em endereço
Programa de Cargo, Carreira e Salários do SESI/RR;
eletrônico.
Instrução Normativa n° 004/2019, de 23 de julho de 2019 – Institui a
Não disponível em endereço
Política de Gestão de Riscos Corportaivos do SESI/RR.
eletrônico.
Instrução Normativa n° 005/2019, de 23 de julho de 2019 – Institui
Não disponível em endereço
Instruções Gerais para Elaboração de Sindicância do SESI/RR.
eletrônico.
Instrução Normativa n° 007/2019, de 21 de outubro de 2019 – Institui
Não disponível em endereço
Política de Cobrança e Controle de Inadiplência do Centro de Educação do
eletrônico.
Trabalhador João de Mendonça Furtado.
Instrução Normativa n° 002/2018, de 05 de janeiro de 2018 - Estabelecer o Não disponível em endereço
tipo de modalidade a ser utilizada em cada certamente da Comissão
eletrônico.
Permanente de Licitação – CPL, para abertura de certames licitatórios.
Resolução nº SESI/CN0031/2014 de 25.11.2014, que aprova o Manual de Não disponível em endereço
Procedimentos Orçamentários do Serviço Social da Indústria – SESI;
eletrônico.
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, com as modificações da Não disponível em endereço
Resolução nº 01/2011.
eletrônico.
Resolução 02/2009 do Conselho Nacional do SESI, de 31.3.2009, que
Não disponível em endereço
regulamenta o repasse de recursos dos Departamentos Regionais para os
eletrônico.
Núcleos do IEL, na condição do Associado Mantenedor;
Resolução nº01/2009 do Conselho Nacional do SESI, de 31.3.2009, que
Não disponível em endereço
estabelece normas e procedimentos para a contratação de empregados
eletrônico.
do Serviço Social da Indústria - SESI;
Regulamento do Serviço Social da Indústria - SESI- atualizado pelo Decreto Não disponível em endereço
nº 6.637, de 5 de novembro de 2008;
eletrônico.

2.3 - Ambiente de atuação
2.3.1 - Ambiente de atuação da entidade
Segundo a publicação da Confederação Nacional da Indústria – CNI, Roraima apresenta um
número de 511 indústrias em 2018, representando 0,1% do total de empresas que atuam no setor
industrial do Brasil.
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O Serviço Social da Indústria – SESI/RR, atua há 33 anos com a prestação de serviços relevantes
para o desenvolvimento de cidadãos e crescimento industrial do Estado. Por meio da oferta
de uma Educação de Qualidade desde o maternal até a Educação de jovens e Adultos, foi
possível tangibilizar a contribuição efetiva para a formação para o mundo do trabalho. Com
os serviços de Saúde, Segurança e Promoção da Saúde, atuando diretamente no chão de
fábrica da indústria roraimense, o SESI/RR promoveu uma série de adequações e mudanças
que proporcionaram um ambiente seguro e saudável para a prática laboral, preservando
assim, a qualidade de vida do trabalhador e o crescimento produtivo da empresa industrial. E
pelo lado social, inúmeras famílias de trabalhadores industriários foram beneficiadas com os
serviços prestados pelo SESI.
Conforme definido em seu Posicionamento Estratégico, o SESI/RR presta serviços que geram
benefícios individuais e coletivos em todo o estado de Roraima, principalmente na capital,
onde se concentra a maior parte das indústrias e da população, que se constituem em clientes
regimentais e potenciais, visando o alcance da sua missão e sua perenidade institucional. É
uma entidade privada, sem fins lucrativos, por isso, os serviços prestados são viabilizados
pelas contribuições compulsórias oriundas da indústria local e brasileira, conforme as
peculiaridades regionais e também por meio da geração de receitas de serviços voltados a
sociedade em geral. Seu objetivo é o fortalecimento do segmento industrial estabelecido no
estado de Roraima.
O foco na gestão de excelência é presente e igualmente trabalhado nos processos internos do
SESI, que tem como princípios norteadores a legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, assim como um Modelo de Gestão voltado à valorização dos clientes,
do ambiente de trabalho e das pessoas; Propósito em manter a qualidade na prestação de
serviços e processos, por meio da criação do selo “Compromisso SESI com a Qualidade”; Mapa
Estratégico definindo as prioridades dos negócios e dos processos internos, buscando,
constantemente, informações referentes à satisfação e expectativas do cliente e o
aprendizado organizacional.
No que se refere a possíveis concorrentes, o serviço público, entidades do sistema S com os
mesmos serviços e empresas comerciais, se tornam concorrentes desta entidade, embora
cada qual com suas especificidades, seja de preço, flexibilização na prestação do serviço ou
ainda diferentes requisitos de legislação, contribuem para que haja concorrência.
2.3.2 - Ambiente de negócios da unidade
i. Descrição geral
Como produtos e/ou serviços principais, o SESI/RR mantém a sua atuação direcionada à
prestação de serviços em Educação, Saúde e Segurança no Trabalho e Promoção da Saúde,
sendo:
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Esta UJ está presente em quase 60% deste cenário industrial, considerando os registros de
atendimentos em 2019 a pelo menos 282 indústrias. Ainda de acordo com o estudo, a
indústria emprega cerca de 8.260 trabalhadores, o que representa 8,4% do emprego formal
do Estado.

Saúde e Segurança na Indústria com os seguintes serviços: Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Programa
de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT), LTCAT,
Assessoria em Ergonomia, Programa de Conservação Auditiva (PCA), consultas ocupacionais e
exames ocupacionais (análises clínicas e audiometrias).
Promoção da Saúde: Odontologia, Imunização, exames não ocupacionais (análises clínicas e
preventivo), consultas por especialidades, Ações para a prática alimentar saudável (ações
vivenciais e pontuais de alimentação e nutrição, atendimento clínico nutricional), atividades
físicas e esportivas - público em geral e para a empresa, serviços integrados em promoção da
saúde, projetos culturais, além de eventos de cidadania e responsabilidade social.
ii. Adversidades
As adversidades se fizeram presente e o ano de 2019 foi um ano de expectativas,
considerando a mudança de governos federal e estadual. Não foi possível perceber os
impactos das decisões tomadas por ambos de imediato, mas cabe ressaltar as fortes ameaças
registradas ao sistema S, o que certamente compromete totalmente a atuação desta UJ.
No entanto, paralelo ao clima de insegurança instaurado, a UJ se manteve no compromisso
de ofertar seus serviços, apoiando a indústria roraimense nas suas necessidades.
iii. Riscos
Possível redução de recursos compulsórios por parte do novo modelo de economia do
Governo Federal.
iv. Estratégia de enfrentamento





Redirecionamento de algumas ações para atendimento à demanda da indústria de
forma gratuita e revisão do portfólio;
Atuação articulada das áreas de mercado do sistema indústria, visando o aumento da
capilaridade;
Fortalecimento das ações de relacionamento com as indústrias;
Revisão e atualização da estratégia organizacional.

v. Mudanças ocorridas:




Aumento na oferta de serviços gratuitos por demanda da indústria;
Maior entendimento e adequação a sazonalidades inerentes ao setor industrial que
impactam diretamente o atendimento;
Reestruturação do serviço de Saúde e Segurança na Indústria.
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Educação: Educação básica (infantil e fundamental anos iniciais e finais), Novo Ensino Médio,
Educação continuada com a oferta de cursos de aperfeiçoamento nas áreas de promoção da
saúde e saúde e segurança do trabalho e Educação de Jovens e Adultos – Fundamental anos
finais e Ensino Médio e Reconhecimento de Saberes.

3-Planejamento organizacional e desempenho
orçamentário e operacional
A estratégia da Unidade é traduzida por meio da metodologia do Balanced Score Card – BSC,
o qual apresenta por meio de um elemento gráfico o Mapa Estratégico, todos os seus objetivos
e indicadores, divididos em quatro perspectivas: Clientes, Financeiro, Processos internos e
Pessoas.
Em alinhamento com o Nacional, o regional divide a sua estratégia em três focos estratégicos,
sendo: Educação, Saúde e Segurança na Indústria e Desempenho do Sistema.
Figura 2 – Objetivos estratégicos organizacionais
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3.1 - Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos

3.1.1 - O b j e t i v o s E s t r a t é g i c o s :
Objetivo 2: Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de
SST e Promoção da Saúde do Trabalhador.

Captar, compreender e antecipar-se as demandas da Indústria roraimense, de forma e
conceber e formatar soluções com alto nível de aderência às necessidades e as expectativas
dos diversos setores industriais priorizando a oferta de serviços com foco em soluções
integradas.
Responsável: Waldeth de Lima Gondim
CPF: 0000000000000
Cargo: Gerente Executiva de Saúde e Segurança no Trabalho e Promoção da Saúde
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 situação diagnosticada para elaboração do Planejamento Estratégico 2019-2022 apontava
que os gastos com saúde são o segundo maior componente dos custos fixos das empresas,
ficando atrás apenas da folha de pagamento. As despesas com absenteísmo representaram
mais de R$ 1,5 bilhão dos gastos da Previdência Social entre 2010 e 2015. Diante desses dados,
seguindo a estratégia nacional para o ciclo 2015-2022, o DR Roraima direcionou seus esforços
para aumento da qualidade dos serviços prestados e produtos ofertados em saúde e
segurança e promoção da saúde, de modo a promover o aumento da competitividade da
indústria por meio da redução de gastos com saúde e diminuição dos índices de absenteísmo
e de presenteísmo.
Desse modo, a entidade tem apresentado um crescimento gradativo em relação ao alcance
dos seus objetivos e se estruturando para garantir o pleno atendimento às novas demandas
que surgem da indústria para oferta de soluções em serviços de saúde e segurança e
promoção da saúde, a partir da implantação de plataformas públicas de informações sobre
obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias.
ii.b- Análise dos indicadores de resultado.
Com o objetivo de contribuir para a promoção de um ambiente seguro na indústria e para a
qualidade de vida do trabalhador, as iniciativas desenvolvidas pelo SESI-RR, por meio de sua
Unidade de Saúde e Segurança na Indústria, procuram atender as necessidades que a indústria
roraimense apresenta frente às várias demandas e mudanças ocorridas no cenário econômico
do Estado. Com isso, para o ciclo 2019-2022 do Planejamento Estratégico do Regional, foram
definidos alguns indicadores que poderão contribuir com a empresa no aumento da sua
produtividade. Dois desses indicadores, o índice de empresas com redução do absenteísmo e
15

PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

i. Descrição:

Figura 3 - Gráfico de indicadores de resultado

Tabela 7 - Descrição detalhada de cada indicador

Indicador

Descrição

Fórmula de cálculo

2.1. Número de
indústrias
atendidas com
soluções e serviços
de SST e ou
promoção da
Saúde.

O indicador visa avaliar a
capacidade do SESI em
atender a indústria com
serviços que contribuam
para melhoria do
ambiente de trabalho.

(Quantidade de
indústrias atendidas com
soluções e serviços de
SST e/ou promoção da
Saúde (sem duplicidade).

Unid. de
medida

Quantidade

Frequência

Anual
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FAP, só será medido a partir de 2020, após levantamento junto às empresas. Desse modo, os
indicadores monitorados em 2019 apresentaram um desempenho mediano, por ser o
primeiro ano de apuração dos mesmos. Em relação ao “número de indústrias atendidas com
soluções e serviços de SST e/ou promoção da saúde”, a meta do Regional era de 472 indústrias
e, mesmo com todo o esforço da equipe de mercado, do lançamento do SESI Viva+ e da equipe
técnica, finalizamos o exercício com apenas 250 indústrias atendidas, ou seja, 53% da meta
prevista. Já a performance do indicador “número de trabalhadores atendidos com soluções e
serviços de SST e/ou promoção da saúde”, foi bem melhor, ou seja, 82% de alcance da meta
prevista. E por último, mas não menos importante, o indicador “número de trabalhadores na
plataforma de Saúde e Segurança SESI Viva+”, fechou o exercício com 54% da meta prevista.
Este indicador tangibiliza o desejo estratégico de se contribuir para a elevação da
produtividade industrial por meio de soluções de SST e promoção da saúde do trabalhador. A
unidade de SSI reconhece em seus serviços, a oferta de meios necessários para elevar a
melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria por meio da adoção de hábitos de
vida mais saudáveis e seguros.

2.2. Índice de
Absenteísmo

2.3. Número de
trabalhadores
atendidos com
soluções e serviços
de SST e/ou
promoção da
Saúde.
2.4. Número de
trabalhadores na
plataforma de
Saúde e Segurança
2.5. Índice de
empresas
atendidas com
redução no Fator
Acidentário
Previdenciário FAP.
2.6. Índice de
empresas
atendidas com
redução no
absenteísmo

Descrição

Fórmula de cálculo

Unid. de
medida

Mede a proporção de
dias perdidos por
afastamento por motivo
de saúde em relação ao
total de dias de trabalho
esperados no período,
pelas empresas
atendidas com Programa
de Saúde e Segurança.

[(Número total de dias
úteis perdidos por
afastamentos por
motivos de saúde das
empresas atendidas pelo
SESI, no ano) /(Número
de pessoas (vidas ativas
na Plataforma de Saúde e
Segurança (SESI Viva +)
das empresas atendidas
pelo SESI no ano * 22
dias úteis no mês * 11
meses)] * 100

Porcentagem

Mensal

Quantidade de
trabalhadores atendidos
com soluções e serviços
de SST e/ou promoção da
Saúde.

Quantidade

Anual

∑[Número de vidas ativas
na Plataforma de Saúde e
Segurança (Rede SESI
Viva+]

Quantidade

Mensal

O indicador apura o
número de vidas ativas
na Plataforma de Saúde
e Segurança - SESI Viva+

Número de empresas
com redução do
FAP/Número total de
empresas com contratos
de SST*100

Porcentagem

Anual

O indicador irá avaliar o
índice de empresas que
obterem redução no
índice de absenteísmo.

Número de empresas
com redução do
absenteísmo/Número
total de empresas com
contratos de SST*100

Porcentagem

Anual

O indicador visa avaliar a
capacidade do SESI em
atender os trabalhadores
com serviços que
contribuam para
melhoria da sua
qualidade de vida no
ambiente de trabalho.
O indicador visa avaliar a
capacidade do SESI em
atender trabalhadores
da indústria roraimenses
nos serviços de vida
saudável.

Frequência
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Indicador

ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados
obtidos.
Com o objetivo de apoiar as empresas industriais na promoção do ambiente de trabalho
saudável e seguro, o DR-RR oferece serviços com foco na Gestão da Segurança e Saúde no
Trabalho e da Promoção da Saúde do Trabalhador. Com isso, contribui efetivamente para o
aumento da produtividade por meio da redução dos afastamentos relacionados aos acidentes
de trabalho e do adoecimento dos trabalhadores e, por consequência, a redução dos seus
custos. Para tanto, as principais iniciativas vinculadas ao objetivo de SSI, são as elaboração e
execução de programas legais de Saúde e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO, PCMAT,
LTCAT), odontologia, exames de auxílio diagnóstico, programas de saúde e bem-estar e
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atividades físicas e esportivas para a empresa e público em geral.
As iniciativas desenvolvidas pela Unidade visam trilhar o caminho para o alcance do objetivo,
uma vez que permeiam todos os campos vinculados a qualidade de vida no trabalho. Entre
várias ações cabe destacar:
Programas Legais de Saúde e Segurança no Trabalho (PPRA/PCMSO)

A conservação da segurança e a manutenção da saúde e bem-estar dos trabalhadores
constituem-se por exigências legais, elencadas em várias normas regulamentadoras emitidas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e para tanto, possuem teor específico, fazendo
parte deste contexto o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Em caso de não cumprimento às normas,
a empresa é notificada e autuada. Nesse sentido, reforçamos o papel do SESI na oferta de um
conjunto de medidas e ações com o objetivo de diminuir os acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais, protegendo a integridade do trabalhador no ambiente industrial. E, para auxiliar
a empresa na gestão de SST, o SESI-RR, implantou em 2019 o Sistema S+, vinculado a
Plataforma SESI Viva+, a qual reúne dados e consolida informações de saúde e segurança do
trabalhador, de seus padrões de comportamento social e de consumo atendendo à várias
demandas da indústria, além de prestar assessorias relacionadas a adequações no layout do
processo produtivo e do ambiente de trabalho ainda contribui para realização das ações
previstas nos planos de ação de cada programa. Diante deste contexto, visando contribuir
ainda mais com a empresa na redução dos custos e na eliminação de riscos pontuais que
pudessem ocasionar agravos à saúde do trabalhador, em 2019 foi estabelecida uma meta de
150 empresas para atendimentos com elaboração e execução de PPRA e PCMSO e, chegamos
ao final do exercício com apenas 62% da meta prevista. A unidade enfrentou algumas
dificuldades como rotatividade da equipe técnica, o que acabou por comprometer o resultado
final em termos de meta física, em compensação, o SESI ganhou credibilidade junto as
empresas no que diz respeito ao apoio na gestão dos seus programas de SST e, assim o
Regional continuará firme em seu propósito e todo o esforço será para manutenção e
captação de novos clientes em 2020 dentro da proposta do SESI Viva+.


Lançamento Plataforma SESI Viva+

Atento a realidade e demandas da indústria, o SESI criou em âmbito nacional uma inovadora
plataforma digital para a gestão de programas e serviços votados à saúde e segurança na
indústria, o SESI Viva+. A solução tecnológica proporciona ganhos para a indústria e para os
trabalhadores ao concentrar a gestão de dados em um ambiente único de dados de saúde e
segurança, e estilo de vida do trabalhador da indústria, possibilita a geração de informações
qualificadas e estruturadas, além de estudos epidemiológicos para apoiar as indústrias na
redução de riscos legais, na redução de custos com saúde e afastamentos, na prevenção de
acidentes e aumento da produtividade no trabalho. Este ambiente digital integrado, orientado
ao tratamento de dados com utilização de ferramenta de BI – Bussiness Inteligence, permite
a geração de painéis de indicadores de saúde e estilo de vida por meio de multicanais
personalizados para as indústrias e trabalhadores. O Sesi Viva+ proporciona ainda uma gestão
eficiente em SST para a indústria possibilitando a redução de custos com saúde e afastamento
do trabalhador por meio do atendimento às exigências legais e redução de riscos no ambiente
18
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O SESI Viva+ oferece as indústrias: Sistema SESI de Segurança e Saúde do Trabalho e Promoção
à Saúde S+; O Portal e o aplicativo SESI Viva+. O SESI Viva+ é o conhecimento a serviço da
indústria. É mais tecnologia e inteligência. Mais informação. Mais soluções integradas. Mais
inovação. Mais foco nos resultados. Diante do exposto, o SESI-RR modelou sua atuação para
atender as indústrias com a gestão de saúde e segurança de forma customizada e que atenda
suas principais necessidades agregando ao SESI VIVA+ outros serviços que possibilitarão uma
entrega mais completa. E como forma de apresentar esse novo produto à indústria local, o
SESI, realizou no dia 06/06/2019 o evento de lançamento da Plataforma SESI Viva+. Este
evento contou com a participação do Dr. Claudio Patrus do SESI DN e Migliane Réus do SESISC como palestrantes. O evento foi considerado um sucesso, pois das 150 empresas
mobilizadas, houve uma adesão de 128, ou seja 85% da meta prevista e 141 participantes
marcaram presença de uma meta de 130, ou seja, ultrapassou em 8% o previsto. A partir de
então, as empresas começaram a aderir a essa nova proposta.


Ações para a prática alimentar saudável

Esta iniciativa é dividida em duas grandes ações, sendo uma delas o atendimento clínico
nutricional focado no atendimento aos trabalhadores das indústrias por meio de Programas
de Qualidade de Vida desenvolvidos pelas empresas. Foram atendidas nesta ação, 14
empresas, o equivalente a 100% da meta e 1.100 pessoas, superando em 10% a meta prevista.
Esta iniciativa possibilita elevar o nível de saúde e qualidade de vida dos trabalhadores por
meio da identificação de Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT´s, além da identificação
de possíveis patologias pré-instaladas ou já instaladas, favorecendo o acompanhamento por
profissional especializado, contribuindo na sensibilização para uma vida mais ativa e saudável
e na redução dos índices de absenteísmo. A segunda ação desta iniciativa é o Programa SESI
Cozinha Brasil. Este programa também é focado na indústria, mas com um significativo
atendimento à comunidade. É um programa estratégico, realizado por meio de parcerias tanto
com indústrias quanto outras instituições como prefeituras, secretarias de ação social,
associação de bairros, igrejas, faculdades entre outros. Ao final do exercício, a Unidade
alcançou 100% da meta prevista tanto no número de empresas (21) quanto de pessoas
atendidas (2007). Estas iniciativas contribuem significativamente para a imagem do SESI junto
as empresas e a sociedade.


Ginástica na Empresa

Esta iniciativa tem como objetivo promover a prática diária de atividades físicas no ambiente
laboral além de desenvolver atividades informativas que contribuam com o aumento do nível
de conhecimento sobre saúde e bem-estar do trabalhador, além de atividades vivenciais
capazes de despertar seu interesse por comportamentos saudáveis fora do ambiente laboral
com consequente melhora na sua condição física e estilo de vida. Em 2019, o DR-RR atendeu
25 empresas e mais de 2 mil e quinhentos trabalhadores foram beneficiados com contratos
com essa iniciativa, superamos a meta de empresas atendidas em 66%, tendo em vista o
grande número de empresas que se disponibilizaram a aceitar uma amostra do programa para
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de trabalho. Investimentos em ações preventivas de SST e promoção da saúde, representam
economia para as empresas, pois reduzem os custos relacionados a problemas de saúde e
acidentes vinculados ao trabalho.

uma possível e posterior implantação. Registramos ainda 7.517 pessoas atendidas com
repetição durante todo o exercício de 2019, ou seja, 67% da meta prevista. Vale ressaltar ainda
que este programa contribui significativamente para a meta do grande desafio.
Circuito do Bem Estar

Com o objetivo de contribuir com as indústrias na melhoria da qualidade de vida dos seus
trabalhadores, na redução dos índices de absenteísmo e de fatores de risco relacionados à
saúde, o SESI-RR desenvolve o programa Circuito do Bem Estar, que tem como principal
atividade a massagem expressa, focada no alívio das tensões musculares dos trabalhadores,
com o intuito de promover a melhoria na sua produtividade. Em 2019, a meta era de 13
empresas e 3.000 pessoas atendidas. Devido ao pacote de degustação ofertado às empresas,
finalizamos o exercício atendendo 42 empresas e 5.826 trabalhadores contribuindo em
grande parte para o alcance das metas do grande desafio. Importante ressaltar que o número
de trabalhadores é com repetição, acumulado de janeiro a dezembro.


Imunização

A imunização é essencial para blindar o organismo contra doenças que ameaçam a saúde, em
todas as idades e são importantes para um bom desenvolvimento do sistema imunológico.
Com isso, o SESI-RR tem o desafio de imunizar a população de trabalhadores de todas as
indústrias que mantém contrato ativo de SST, com o objetivo de evitar possíveis doenças que
o afastem do seu ambiente laboral. Em 2019, alcançamos 97% da meta prevista do número
de trabalhadores e ultrapassamos em 112% o número de empresas.


Atividade Física e Esportiva: público em geral

Considerando que a qualidade de vida do trabalhador não se limita somente ao seu local de
trabalho, mas também a outros aspectos como a satisfação pessoal, o relacionamento
familiar, as oportunidades de lazer, a prática de atividades físicas, alimentação saudável
dentre outros, em 2019, o Centro de Cultura, Esporte e Lazer do SESI - CCEL do SESI-RR,
consolida-se como referência em espaço para promoção da saúde e qualidade de vida,
oferecendo várias opções de lazer, esporte, atividade física e cultura para toda a família, desde
bebês a partir de 06 meses até a terceira idade. Esse espaço vem ganhando reconhecimento
por parte da sociedade roraimense como um local de bem estar, de integração e socialização.
As atividades carro-chefe desta iniciativa são a natação e a hidroginástica, as quais
impulsionam os atendimentos que, somados as demais, somaram ao longo de todo o ano de
2019, 5.813 atendimentos para 111 empresas atendidas, superando a meta em 23% e 53%,
respectivamente.
A adesão das indústrias ao CCEL Corporativo, que possibilita aos trabalhadores desconto de
40% na tabela de trabalhador da indústria em todos os serviços e a formalização de convênios
com valores diferenciados em relação à comunidade, como Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima, Conselho Regional de Arquitetura, Defensoria Pública e Governo do Estado, foi de
fundamental importância para a meta fosse ultrapassada.
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ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados
ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2019.
Tabela 8 - Demonstrativo dos resultados físicos e financeiros

SSI
ORÇAMENTÁRIO (R$)
Iniciativas
Estratégicas
Associadas
PNSST IC
(NR18) Distrito
PPRA e
Higiene
Ocupacional Distrito
LTCAT,
Laudos de
Insalubridade
e
Periculosidad
e - Distrito

PCMSO (NR7)
- Distrito

Consultas
Ocupacionais

Exames
Ocupacionais

Demais
Serviços
Especializado
s em SST

Previst.

Suplement
.

FÍSICO

Transp.

Realiz.

Previst.

Realiz.

Unid. Med.

45.176,15

1.990,00

10.888,17

45.600,01

6

5

Empresas
Atendidas

178.743,94

800,00

127.497,78

290.922,10

150

92

Empresas
Atendidas

25

31

350

496

150

94

2300

2930

150

58

2300

2274

40

55

850

1114

15

17

515

719

79.615,78

236.082,95

185.562,91

356.001,53

12.900,00

17.600,00

6.900,00

73.037,25

62.431,32

1.000,00

4.289,58

2.000,00

12.698,90

16.606,36

0,00

56.694,20

193.793,33

250.061,14

258.709,84

2.591,66

Empresas
Atendidas
Pessoa
Beneficiada
s com
Contrato
Empresas
Atendidas
Pessoas
Beneficiada
s com
Contrato
Empresas
Atendidas
Pessoas
Atendidas
Empresas
Atendidas
Pessoas
Atendidas
Empresas
Atendidas
Pessoas
Benefic.
com
Contrato
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Em relação às atividades de cultura, o destaque é para o Projeto Arte Jovem com atendimento
a crianças de 05 à 12 anos com aulas de canto coral, musicalização (violão, teclado e bateria),
atividades educativas e teatro. O resultado das oficinas foi demonstrado pelas crianças em
vários eventos como o Sarau, Recital, Mostra de Teatro e Cantata, tangibilizando assim o
esforço de cada criança e o trabalho da equipe, o que rendeu vários depoimentos de satisfação
dos pais dos alunos após cada apresentação. Os atendimentos do Projeto Arte Jovem com os
dos cursos livres de música somaram 313 matrículas no decorrer de 2019 superando em 15%
a meta prevista.

SSI

Ações para
Prática
Alimentar
Saudável

Imunização

Atividade
Física e
Esportiva Público em
Geral

Previst.

144.587,44

97.246,74

854.940,59

Atividade
Física e
Esportiva Para Empresa

200.347,30

Consultas por
Especialidade

72.406,05

Saúde Bucal Atendimento
- CAT
Fernando
Bezerra

1.365.259,9
4

Suplement
.

9.057,83

24.163,05

669.543,48

13.650,00

1.730,00

224.300,00

Transp.

11.036,49

0,00

28.455,22

26.361,61

7.464,58

25.214,19

FÍSICO
Realiz.

117.717,77

Previst.

Realiz.

Unid. Med.

2000

2273

Pessoas
beneficiada
s com
contrato

3000

3107

Pessoas
atendidas

34

35

3000

2907

50

111

100

106

5

16

90

111

Empresas
Atendidas

3800

5813

Pessoas
Atendidas

35

48

Empresas
Atendidas

4500

7517

Pessoas
Atendidas

113.430,61

1.453.676,92

235.363,90
3000

3310

550

870

45

62

2772

3681

100

109

79.542,33

1.043.328,49

Empresas
atendidas
Vacina
Antigripal –
Vacinas
Aplicadas
Vacina
Antigripal Empresas
Atendidas
Outras
Vacinas Pessoas
Atendidas
Outras
Vacinas Empresas
Atendidas

Pessoas
beneficiada
s com
contrato
Pessoas
Atendidas
Empresas
Atendidas
Pessoas
Atendidas
Empresas
Atendidas
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ORÇAMENTÁRIO (R$)
Iniciativas
Estratégicas
Associadas

SSI
Iniciativas
Estratégicas
Associadas

Previst.

Saúde BucalAtendimento
- Distrito

145.971,90

Serviços
Integrados
em Promoção
da Saúde

91.410,00

Exames Não
Ocupacionais

472.869,14

Consultoria
em SST e
Gestão da
Informação
(FAP, NTEP) Distrito

10.000,00

Suplement
.

6.000,00

32.770,00

128.680,00

0,00

Transp.

5.000,00

0,00

103.923,14

0,00

FÍSICO
Realiz.

Previst.

Realiz.

1092

1142

60

134

13

42

3000

5826

1800

1663

55

66

5

4

180

103

134.944,52

58.166,46

217.336,02

1.995,57

Unid. Med.
Pessoas
Atendidas
Empresas
Atendidas
Empresas
Atendidas
Pessoas
Atendidas
Pessoas
Atendidas
Empresas
Atendidas
Empresas
Atendidas
Pessoas
Atendidas

ii.e- Principais desafios até 2020 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do
Plano Estratégico.
Abrindo um novo ciclo do Planejamento Estratégico 2019-2022 do Regional, foi estabelecido
um novo objetivo estratégico para a Unidade de Saúde e Segurança na Indústria, o qual
pretende contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de
saúde e segurança e promoção da saúde do trabalhador. Neste contexto, é certo que o
aumento e ampliação dos atendimentos continuam fazendo parte da estratégia do Regional,
uma vez que é necessário assistir o maior número de indústrias e trabalhadores possíveis, de
modo a vislumbrar o alcance das metas do Grande Desafio. O SESI-RR, buscará captar,
compreender e se antecipar as demandas da indústria roraimense, de forma a conceber e
formatar soluções com alto nível de aderência às necessidades dos diversos setores
industriais, priorizando a oferta de serviços com foco em soluções integradas. Com a
instalação de novas indústrias no Estado, e que apresentam demandas para Saúde e
Segurança na elaboração dos seus programas legais, realização de exames ocupacionais e
capacitação relacionada às Normas Regulamentadoras - NR´s, o SESI Viva+ apresenta-se como
principal produto para atendimento a estas demandas. Capacitar a equipe para este novo
desafio, é tarefa fundamental e, o SESI-RR trabalhará para alavancar a segurança e saúde na
indústria e reduzir riscos e custos associados, contribuindo para reduzir o índice de
absenteísmo das empresas atendidas pelo SESI Viva+ (plataforma digital completa para gestão
de saúde e segurança das empresas), disponibilizando solução informatizada, padronizada e
integrada com estrutura de serviços de gestão e inteligência.
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ORÇAMENTÁRIO (R$)

iii. Conclusão:

As iniciativas de Saúde e Segurança na Indústria – SSI, desdobradas a partir da estratégia
apresentaram bons resultados, uma vez que das 17 ações previstas, 70% alcançaram a meta.
A partir da implantação do SESI Viva+, uma proposta totalmente inovadora, o SESI-RR
aproximou-se da indústria, sensibilizando o empresário sobre a necessidade de se fazer a
gestão da saúde e segurança da empresa, pois as normas reguladoras, potencializadas pelas
plataformas públicas de informações sobre obrigações trabalhistas, previdenciárias e
tributárias, geraram novos desafios para o cumprimento de requisitos legais por parte das
empresas, expondo as mesmas a riscos legais e custos associados a multas e indenizações. O
SESI Viva+ torna-se uma excelente ferramenta dando início a um novo formato de consultoria
e assessoria às empresas no processo de boas práticas de gestão de Saúde e Segurança.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Para contribuir na construção de um novo cenário na indústria roraimense, o SESI-RR irá
trabalhar para alavancar a saúde e segurança na indústria e reduzir os riscos e custos
associados, implementando produtos e serviços inovadores para gestão de saúde e segurança
dos trabalhadores alinhados às demandas e aos desafios das empresas, ao mesmo tempo que
irá apoiar no cumprimento de suas obrigações legais, tornando-a cada vez mais competitiva.
Objetivo 3: Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de Educação
de excelência orientada para o mundo do trabalho.
i. Descrição:
Sermos reconhecidos pelos diversos segmentos da sociedade (empresários, trabalhadores,
executivos de empresas, representantes do governo, acadêmicos, representantes dos
trabalhadores e dos sindicatos patronais, etc.) como agentes indutores da inovação e da
transferência de tecnologias para a indústria roraimense, focando no desenvolvimento da
cultura da indústria 4.0 no estado.
Responsável: Gardênia Cavalcante Figueira
CPF: 000000000000
Cargo: Gerente Executiva de Educação
ii. Análise
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante
a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2019, com foco nas
metas propostas para o período.
O objetivo visa contribuir com o desenvolvimento de educação e aperfeiçoamento do
trabalhador da indústria e dependentes. Com as iniciativas propostas e indicadores de
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iii.a- Avaliação do resultado

mensuração, o objetivo alcançou bons resultados e avançou em 2019. Apesar de alguns
resultados se apresentarem ainda abaixo do previsto. A intenção de alcançar e monitorar
índices adequados da qualidade do ensino, seriam avaliados por meio do Instituto Nacional
de Estudos Pesquisas Educacionais-INEP. A partir de 2016, por decisão do INEP/MEC a escola
do SESI Roraima vem participando da Prova Brasil, apenas com turmas por amostragem, cujos
resultados não permitem a apuração do indicador regional, apenas nacionalmente.
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ii.b- Análise dos indicadores de resultado.
Figura 4 - Gráfico de indicadores de resultado

Tabela 9 - Descrição detalhada de cada indicador

Indicador

3.1. Percentual de
alunos no nível
adequado de
proficiência em
Língua Portuguesa
e Matemática na
Prova Brasil ou
Simulado da Prova
Brasil (5º e 9º Ano)

Descrição

Fórmula de cálculo

O indicador visa avaliar
a qualidade do ensino
ministrado na escola do
SESI, com base nas
referências da Prova
Brasil, medindo o nível
de proficiência dos
alunos.

(Alunos da Rede SESI no
nível "adequado" em
Língua portuguesa e
Matemática,
simultaneamente, na Prova
Brasil ou Simulado da Prova
Brasil do 5º e 9º Ano)
/(Total de alunos da Rede
SESI avaliados na Prova
Brasil ou Simulado da Prova
Brasil do 5º e 9º Ano) x 100

Unid. de
Medida

Percentual

Frequência

Anual
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3.2. Número de
matrículas no Novo
Ensino Médio nos
itinerários II, III e V

3.3 Percentual de
conclusão do EJA
profissionalizante
(médio)

3.4 Nota Média dos
alunos da Rede SESI
no Exame Nacional
do Ensino Médio
(ENEM)
3.5 Índice de
aderência da oferta
de gratuidade
regimental às
estratégias da
educação
3.6 Número de
matrículas em
Educação de Jovens
e Adultos

3.7 Número de
matrículas em
cursos de educação
continuada com
foco na indústria

3.8 Índice de
aprovação de
alunos em
instituições de nível
superior públicas.

Descrição
O indicador visa avaliar
a capacidade do SESI
em prover ações
relacionados a melhoria
na Educação, bem
contribuir para o
fortalecimento da
indústria.
O indicador visa avaliar
a capacidade do SESI
em atender a indústria
e a comunidade em
geral com o aumento
da escolaridade com
foco em jovens e
adultos.
O indicador visa
monitorar e
acompanhar o
desempenho dos
alunos da Escola SESI,
nas avaliações de nível
nacional.
Visa o cumprimento do
Acordo de Gratuidade
com o MEC, com a
oferta de Educação
para os trabalhadores
da indústria e seus
dependentes.
O indicador está
alinhado ao indicador
3.3, onde ambos visam
elevar o nível de
escolaridade dos jovens
e adultos.
O indicador visa
aperfeiçoar os
trabalhadores da
indústria e a
comunidade para a
elevação da
qualificação da mão de
obra com foco na
indústria.
O indicador visa
monitorar e
acompanhar o
desempenho dos
alunos da Escola SESI ao
término da Educação
Básica para ingresso em
faculdade/universidade.

Fórmula de cálculo

Unid. de
Medida

Frequência

∑(Matrículas do Novo
Ensino Médio nos
Itinerários II, III e V)

Quantidade

Mensal

(Quantidade de matrículas
da EJA Profissionalizante
com status de conclusão no
ano corrente) / (Total de
alunos da EJA
Profissionalizante das
turmas concluídas) x 100

Quantidade

Mensal

Nota Média dos alunos da
Rede SESI no Exame
Nacional do Ensino Médio
(ENEM)

Nota

Anual

[Somatório de hora-aluno
de ações da gratuidade
alinhadas com a estratégia
/ Hora-aluno da gratuidade
total] x 100

Percentual

Mensal

Quantidade de matrículas
em Educação de Jovens e
Adultos

Quantidade

Anual

Quantidade de matrículas
em cursos de educação
continuada com foco na
Indústria

Quantidade

Anual

Número de alunos
aprovados/Número de
alunos inscritos*100

Percentual

Anual
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Indicador
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Descrição

Fórmula de cálculo

3.9 Percentual de
classificação entre
os primeiros
colocados em
prêmios, avaliações
e ações
educacionais.

Dar visibilidade a
educação ofertada pelo
SESI fazendo com que
seja reconhecida como
educação de excelência.

Número de classificação
entre os primeiros
lugares/Total de inscrições
em eventos*100

Percentual

Anual

3.10 Índice de
transferência de
alunos do ensino
fundamental para
escolas de
referência privada e
pública

Visa identificar as
causas de
transferências de
alunos para identificar
as oportunidades de
melhorias e reconhecer
o nível do ensino
ofertado.

Total de alunos
transferidos/Total de
alunos matriculados*100

Quantidade

Anual

Mede a qualidade de
ensino da Escola do
SESI.

Total de alunos
aprovados/Total de alunos
matriculados*100

Percentual

Anual

Mede o nível de ensino
ofertado pelo SESI

Quantidade de alunos
aprovados\pela quantidade
de alunos inscritos*100

3.11 Índice de
aprovação dos
alunos da Escola do
SESI.
3.12 Índice de
ingresso de alunos
do Novo Ensino
Médio em
instituições de
Ensino Superior.

Percentual

Frequência

Anual

ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados
obtidos.
Os processos relacionados com o objetivo são a oferta de educação básica regular, educação
de jovens e adultos e educação continuada. A oferta de vagas, se divide em vagas pagas e
gratuitas (a trabalhadores da indústria considerados com baixa renda). Todas as iniciativas são
desenvolvidas pelo Regional e contam com o apoio do Departamento Nacional para execução
de projetos considerados estratégicos para o alcance da melhoria da Qualidade do processo
ensino-aprendizagem ofertado pela Rede SESI de Ensino.
Seguem abaixo alguns resultados importantes para a educação do SESI demonstrados de
forma qualitativa, que ratificam o desempenho e a contribuição dos mesmos para o alcance
do objetivo estratégico:


Ciência, Tecnologia e seus destaques.

Foi realizada Feira de ciências interna na escola com os alunos do maternal ao novo ensino
médio e após as avaliações dos professores da Universidade Estadual de Roraima, foram
selecionados 14 projetos científicos para participar da Feira Estadual de Ciências de Roraima,
VIII Mostra Científica de Química da Amazônia Setentrional e IX Torneio Estadual de Robótica
Educacional. Sendo ao final das avaliações estaduais dois projetos da Escola do SESI/RR,
conquistaram ótimas classificações nesses eventos (categoria de ensino fundamental - Projeto
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Unid. de
Medida

Indicador

Alunos da Educação de Jovens e Adultos - Ensino Médio ficaram em 1º lugar com o projeto
“Agricultura familiar e o uso dos alimentos desidratadas como fonte nutricional”, reutilizaram
as frutas que poderiam ser descartadas para desidratar e utilizar como alimentação mais
nutritiva, na Feira Estadual de Ciências de Roraima. O alunos do 8º ano B, ficaram em 2º lugar
com o projeto “Sunflower - Absorção da Energia Fotovoltaica utilizando a Robótica, tendo
como objetivo projetar, construir e programar um protótipo de robô que, possa mudar seu
posicionamento para melhor captação e aproveitamento da luz solar, produzindo energia
limpa e renovável, no X Torneio Estadual de Robótica Educacional.
Foi implantado o Minecraft Education Edition na escola do SESI, que é uma ferramenta
interessante para aproximar o aluno da aprendizagem em sala de aula, de forma mais
significativa. Foi realizado trabalhos por meio do office 365 juntamente com o objetivo
principal da utilização do minecraft em sala, e os alunos construíram jogos interativos e de
aprendizagem. Foi realizado o Festival de Robótica e Tecnologia com demonstração dos jogos
e trabalhos realizados pelos alunos do ensino fundamental anos finais e novo ensino médio,
em novembro.


Parcerias e Capacitações

Para os alunos de 6º ano ao ensino médio, receberam uma palestra com o tema “Empreendedorismo
e melhoria do ambiente de negócios no Brasil”. O palestrante foi o ex-ministro do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e atual Secretário de Planejamento e Desenvolvimento
do Estado, Marcos Jorge. O objetivo da ação foi conversar com os alunos a respeito das novas
tecnologias e tendências no mercado e na vida das pessoas.

A Escola do SESI promoveu uma programação referente ao Mês da Indústria com todos os
alunos, fizeram pesquisas sobre a indústria nacional e principalmente sobre a indústria
roraimense. Recebemos a visita do empresário Vaneri Antonio diretor da Bebidas Monte
Roraima, o qual realizou uma palestra sobre a sua indústria de bebidas, mostrou seus
principais produtos como, água mineral e o refrigerante. O empresário Anacleudo Lucena,
proprietário da Sorveteria Caramelo, compareceu na programação e acompanhou as
apresentações da Educação Infantil, os quais produziram cartazes e explicaram sobre os
diversos produtos e empresas do Estado como Arroz Itikawa, Sabão Glória, LB Construções e
entre outras. As turmas do 6º e 7º Ano foram à campo conhecer o Distrito Industrial a fim de
ampliar seus conhecimentos, também visitaram a unidade do SESI, o CAT Waldir Peccini.
A Escola do SESI participou da programação voltada para qualificação dos colaboradores, com
destaque para a “Oficina sobre Música, Corpo, Movimento: BNCC na prática”, com o palestrante,
doutorando em ciências humanas, professor escolar e universitário, Éliton Rufino Seára e, o
“Treinamento de Competências Socioemocionais”, com o empreendedor, treinador comportamental,
coach, palestrante e terapeuta ericksoniano, Bruno Simoni. Além de oficinas e planejamentos para o
bom andamento do segundo semestre e, da preparação do ambiente escolar para o acolhimento dos
alunos e pais.

Os alunos da Escola do SESI participaram da campanha Maio Amarelo, que neste ano trouxe
como tema “No Trânsito, o sentido é a vida”. Os estudantes também desenvolveram diversos
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de Robótica e categoria de educação de jovens e adultos).

Os alunos do 1º ano do Ensino Médio da Escola do SESI participaram da I Competição Torre
de Líquidos, que faz parte de um trabalho desenvolvido na disciplina de Ciências da Natureza
e suas Tecnologias. O objetivo foi que os alunos em suas equipes utilizassem os conceitos de
densidade, solubilidade e polaridade para construir uma torre com o maior número de fases
possíveis.
A Escola do SESI e o Procon Assembleia Legislativa de Roraima, proporcionaram aos alunos da
educação infantil e ensino fundamental, uma aula bem diferenciada e dinâmica, com o tema “Direito
Básico do Consumidor”. A palestra foi ministrada pelos representantes do Procon Assembleia, Samuel
Weber, Lena Fagundes e Eumária Aguiar, os quais apresentaram o trabalho do Procon Assembleia e os
direitos e deveres do consumidor, conforme a Lei 8.078/90 que institui o Código de Defesa do
Consumidor no País. Os alunos participaram de dinâmicas, quiz de perguntas e respostas sobre o tema,
e ainda receberam panfletos explicativos e alguns exemplares do Manual e Código de Defesa do
Consumidor, confeccionado pela Assembleia Legislativa.


Educação Especial

Foi realizado a 1ª Mostra Inclusiva da Escola do SESI, com o tema: De mãos dadas com a inclusão. O
objetivo da iniciativa é promover a visibilidade dos trabalhos pedagógicos desenvolvidos pelos alunos
com deficiência e a inclusão no ambiente escolar. A ação teve a participação de todos os alunos da
escola do SESI, do maternal ao ensino médio e contou com a parceria da Rede Estadual da Cidadania,
por meio do Centro de Atendimento Especializado de Boa Vista (CAE).



Destaque em competições e concursos

Os alunos que compõem as equipes de Robótica da Escola do SESI participaram da etapa
regional/estadual da Olímpiada Brasileira de Robótica - OBR, em Boa Vista e as equipes
conquistaram nas duas categorias do nível 1 e 2 os quatro primeiros lugares na competição.
Demonstrando o potencial dos alunos na robótica local, na categoria de nível 1, a Lego Slayers
venceu em 1º lugar e o 2º ficou para a equipe Macunaima. E na categoria de nível 2 a equipe
Team Girls venceu o 1º lugar e o 2º lugar foi para equipe Team MM. E a escola do Sesi foi
bicampeã como melhor escola privada em Educação Tecnológica de Roraima do Estado. A
classificação nos primeiros lugares garantiu duas vagas para participação na etapa nacional da
OBR, realizada em Rio Grande do Sul.
A Escola do SESI participou do V Concurso DETRAN/RR de Educação para o Trânsito e conquistaram o
2º lugar na categoria Educação de Jovens e Adultos (EJA), na qual o participante precisou apresentar
um relato por escrito de uma situação vivenciada no trânsito por ele mesmo, familiares ou amigos. Na
categoria Ensino Fundamental, subcategoria 6º ao 9º, a classificação foi em 2º lugar, na modalidade
de Tirinhas/historinhas.
Os alunos participaram dos Jogos Escolares 2019, na etapa estadual e a escola ficou em primeiro lugar
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trabalhos como produção de placas de sinalização de trânsito, paródias, teatro de fantoches,
guia de boas práticas no trânsito, produção de vídeo documentário. E ainda participaram de
um circuito educativo e simulação de um percurso robotizado. Além das atividades
desenvolvidas, assistiram a um teatro realizado por integrantes do projeto Educação para o
Trânsito e palestras com agentes do Departamento Estadual de Trânsito de Roraima - DETRAN
e da Secretaria Municipal de Trânsito –SMTRAN.

na modalidade de natação, com oito medalhas de ouro, quatro medalhas de prata e uma de bronze.
Na modalidade de Karatê conquistou uma medalha de ouro e uma de bronze. Esse resultado foi muito
gratificante para toda comunidade escolar, além do incentivo ao esporte.

SESI no Shopping - Programando Robôs

O SESI realizou oficinas de Robótica para crianças acima de 5 anos, na FEIND em setembro no
Roraima Garden Shopping. A proposta foi apresentar às crianças e adolescentes, por meio das
oficinas, o acesso ao conhecimento com foco na resolução de problemas, desenvolvimento
do raciocínio lógico e atividades que estimulavam a agilidade na execução no que se refere a
Educação Tecnológica na construção e programação de robôs. Mais de 400 crianças e jovens
passaram pelas oficinas e aprenderam a programar robôs, além de utilizarem a tecnologia
com foco em estudos de programação de robôs e raciocínio lógico. Realizamos apresentações
com os robôs que utilizamos nas competições dos torneios de robóticas (FLL e OBR), visando
estimular ainda mais o interesse das crianças por essa área de conhecimento.


Professores de Roraima são destaques no Encontro Nacional do SESI

Os professores da Escola do SESI/RR desenvolveram vários projetos de aulas com a utilização
de um método que busca integrar conhecimentos de Artes, Ciências, Tecnologia, Engenharia
e Matemática para preparar os alunos para os desafios futuros como cidadão. O evento do 3º
Encontro Nacional do Sistema Estruturado de Ensino da Rede SESI, em Brasília estava previsto
para acontecer em outubro de 2019, mas foi reagendado para fevereiro de 2020. E o professor
que irá representar nosso Regional será o professor de matemática Jardel Souza com o projeto
“Linguagem de programação no contexto educacional: A interdisciplinaridade através da
criação de jogos educacionais, tendo como objetivo criar um jogo quis educacional para
celular que contribui para a aprendizagem dos alunos do ensino fundamental.


“Transformando Sonhos em Livros”

A vida de mais de 300 alunos da Escola do SESI do ensino fundamental anos iniciais, ganhou
um novo significado. Tudo porque eles se tornaram grandes autores e já tiveram suas
biografias publicadas, por meio do Projeto “Transformando Sonhos em Livros”, realizado pelo
Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado – SESI, em parceria com a
empresa Estante Mágica - plataforma educacional. Por meio desse projeto, cada aluno do
ensino fundamental tem a chance de escrever, ilustrar e publicar o próprio livro, assim
melhorando seu desempenho na língua portuguesa. Nesse processo criativo, ele desenvolve
múltiplas habilidades socioemocionais, como autoconfiança e curiosidade, que o preparam
para encarar os desafios do século 21 e transformar a sociedade. Isso ajuda a formação
integral do aluno e a qualidade das instituições de ensino.
A noite de autógrafos desse importante projeto aconteceu no dia 13 de dezembro, no
shopping Roraima e reuniu mais de mil pessoas (familiares, amigos dos alunos e comunidade
em geral) que foram conferir de perto os livros e seus autores. As histórias foram criadas e
escritas por cada aluno, tornando os papeis fiéis repositórios de suas lembranças e
imaginação, criando páginas repletas de um colorido singular e uma mensagem que
emocionou todos os envolvidos no processo de criação.
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Simulado Nacional do Ensino Fundamental e Novo Ensino Médio

São realizados semestralmente por meio de simulados nacionais realizados com os alunos da
escola, tendo como metodologia o exame de proficiência da prova Brasil, obedecendo a
critérios formais, com gabaritos específicos. São elaborados a partir dos conteúdos
trabalhados durante todo o percurso de cada modalidade de ensino e servem como base para
analisar os níveis de proficiência dos alunos ao final de cada segmento, com intuito de
melhorar o ensino e aprendizagem, bem como aumentar o nível de aprendizagem dos alunos.
Ressaltamos que no 2º simulado da prova Brasil, a escola conseguiu garantir resultados
positivos, conseguimos atingir 100% no nível avançado, com os alunos do 5º ano e no 9º ano
aumentando o índice que se encontrava no inadequado e básico.
O resultado dos alunos no Simulado do ENEM do novo ensino médio (1º ano) foi muito
satisfatório, no ranking repassado pelo relatório do GEEKIE, na área de linguagem e suas
tecnologias a nossa colocação foi 8º lugar, Matemática e suas tecnologias ficamos 3º lugar,
ciências humanas e sociais aplicadas foi em 17º lugar e ciências da natureza e suas tecnologias
ficamos em 7º lugar.


Avaliações Nacional Externas

O Centro de Educação do Trabalhador participou do Simulado Nacional - Prova Brasil
anualmente. As escolas privadas participam do SAEB, que utiliza o mesmo teste que a Prova
Brasil, porém é aplicado em algumas escolas privadas, compondo uma amostragem cujos
resultados são apresentados por estado e para o país. O SESI/RR alcançou o nível AVANÇADO
nas avaliações realizadas nos 5º e 9º do Ensino Fundamental, nas disciplinas Português e
Matemática.


Assessoria da SOMOS educação e Programa Conecta de Educação Tecnológica

A assessoria da SOMOS Educação foi fundamental para formação dos coordenadores
pedagógicos e gestão escolar em 2019, realizando um trabalho voltado para o
acompanhamento das atividades desenvolvidas na coordenação pedagógica, com foco na
melhoria da atividade de acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem,
principalmente nas atividades relacionadas as disciplinas de língua portuguesa e matemática.
Também foi realizado formação com todo corpo docente sobre as interpretações de dados e
melhoria na compreensão da leitura e produção, visando aumentar o desempenho alcançado
nas avaliações externas da prova Brasil.
O programa CONECTA de Educação Tecnológica oferece assessoria, por meio do
Departamento Nacional para os professores de educação tecnológica e coordenadores da
escola, com intuito de melhorar o desempenho dos mesmos na aplicação da metodologia em
sala de aula, além de subsidiar a compreensão para realizar os planejamentos previstos nos
manuais para disciplina. Também realizou formações com professores e coordenadores com
objetivo de trabalhar os conceitos tecnológicos de forma mais educacional.
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Projeto de reforço escolar – 1º ao 9º ano



Responsabilidade Social

Os alunos da Escola do SESI realizaram as seguintes ações para divulgação e trocas de
experiências:
- Realização de uma oficina de robótica para a comunidade em geral no evento “Sesc GEEK”;
- Apresentação dos robôs com temas ANIMAIS para as crianças da escola municipal Vila
Jardim;
- Demonstração dos robôs para comunidade em geral na Universidade Federal de Roraima;
- Realização de oficinas de robótica no abrigo Rondon para imigrantes venezuelanos;
- Apresentação dos alunos da robótica para os integrantes da casa do vovô.
Essas ações contribuem para o desenvolvimento de competências socioemocionais e
habilidades previstas em nosso Projeto Político pedagógico do Centro de Educação do
Trabalhador João de Mendonça Furtado, guardando consonância com a Base Nacional
Comum Curricular - BNCC que estabelece a necessidade de desenvolver na criança e no
jovem a consciência de que eles podem ser agentes transformadores na construção de
uma sociedade mais democrática, justa, solidária e sustentável.

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas
relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2019.
Tabela 10 – Demonstrativo dos resultados físicos e financeiros

EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIO R$
Iniciativas
Estratégicas
Associadas
Educação
Infantil Creche
Educação
Infantil - PréEscola
Ensino
Fundamental 1º ao 5º ano
Ensino
Fundamental 6º ao 9º ano
Ensino Médio
- Itinerários

Prev.
349.067,25

837.842,17

1.674.182,01

1.602.930,10
420.996,54

Suplement.
6.780,00

Transp.

FÍSICO
Realizado

Prev. Realiz.

Unid. Med.

51.698,37

252.540,37

55

53

Matrículas

119.715,60

853.178,87

148

159

Matrículas

49.940,00

121.245.88

1.744.411,92

353

340

Matrículas

84.231,76

12.919,11

1.482.905,42

342

312

Matrículas

47.609,80

18.135,92

252.680,29

26

28

Matrículas

169.330,00
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Os alunos com dificuldades de aprendizagem matriculados no ensino fundamental de 1º ao
9º ano, participaram do projeto de reforço escolar, com foco em língua portuguesa e
matemática no contra turno escolar, para melhorar o Índice de aprendizagem nas avaliações
bimestrais, assim como nas avaliações externas.

EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIO R$
Prev.

EJA Ensino
Fundamental - 147.064,80
anos finais
EJA Ensino
171.407,80
Médio
ECO em
113.495,64
Educação
ECO em Saúde
187.364,16
e Segurança
ECO em
Promoção da
142.449,04
Saúde
Outros
Eventos
3.700,00
Educativos em
Educação
Eventos
Educativos em
3.900,00
Promoção da
Saúde
Escola SESI
para o Mundo 4.600,00
do Trabalho
Formação
386.304,78
Cultural
Difusão do
Conhecimento 24.000,00
- Distrito
Fonte: Sistema SMD e ZEUS

Suplement.

Transp.

Realizado

Prev. Realiz.

Unid. Med.
Matrículas

17.300,00

103.441,19

229.282,32

99

100

33.579,80

147.027,39

282.606,82

240

298

36.245,00

0,00

73.481,29

1530

1136

45.354,16

27.572,69

164.277,40

2080

2246

Matrículas

42.044,00

16.928,46

113.931,21

928

1082

Matrículas

300,00

0,87

758,46

100

0

Participantes

6.270,00

6.055,00

13.051,20

250

362

Participantes

1.900,00

0,00

142,80

2325

6597

Participantes

8.400,00

3.049,12

361.954,78

272

273

420,00

0,00

22.386,89

765

904

Matrículas
Matrículas

Matrículas
Nº de
consultas ao
acervo

ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios emanados do novo
Planejamento Estratégico 2019-2022.
Considerando o nosso público estatutário, o maior desafio enfrentado foi na captação de
alunos para participarem da Educação de Jovens e Adultos e no processo de disseminação da
importância da elevação da escolaridade para que os empresários industriais pudessem apoiar
esse movimento em suas empresas. O parque industrial roraimense é composto basicamente
por micro e pequenas indústrias, as quais priorizam a produção, não liberando seus
trabalhadores para participarem de cursos de curta duração (4h), cujos conteúdos trariam
maior entendimento sobre as normas de Saúde e Segurança no trabalho, a importância do
relacionamento interpessoal e tantos outros temas que certamente, contribuiriam para a
promoção de um ambiente seguro e saudável para a prática laboral.
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Iniciativas
Estratégicas
Associadas

FÍSICO

iii. Conclusão:

O desempenho dos indicadores corrobora para a performance positiva do objetivo, com
exceção dos indicadores da educação continuada, além dos resultados de aprendizagem que
são importantes estratégias de conhecimento dos processos educacionais da escola. Essas
informações, quando sistematizadas, permitem direcionar de forma mais efetiva o
planejamento e as ações da unidade, com vista à melhoria da qualidade dos serviços para o
exercício seguinte. A proposta educacional planejada para o exercício 2019, buscou contribuir
para o enriquecimento pedagógico e cultural dos alunos, estimulando o convívio social e
auxiliando na formação para o mundo do trabalho e para a vida.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Em 2020, a unidade permanecerá com seu foco voltado para o atendimento as necessidades
e expectativas do cliente e na melhoria contínua de seus processos, principalmente
relacionadas à qualidade do ensino, alcançando bons níveis em todas as disciplinas, com
destaque para a língua portuguesa, matemática, arte, ciências e educação tecnológica. Suas
principais ações estão relacionadas a capacitação e aperfeiçoamento do seu corpo técnico e
de docentes, ampliação do quadro de profissionais, inserção de tecnologias no processo de
ensino-aprendizagem, desenvolvimento de projetos focados na metodologia STEAM para
todas as turmas, com vistas a criar um ambiente escolar atrativo, que estimule o aluno a
desenvolver novos hábitos e atitudes.
A unidade irá focar no desempenho das atividades relacionadas a Rede SESI de Educação,
principalmente no alcance do desempenho da meta nacional nas avaliações externas. A
Unidade desenvolverá estratégias junto a equipe de Relações com Mercado, visando manter
e alcançar novas indústrias, com destaque às relacionadas no Painel de Mercado.
Na oferta de Educação Continuada e educação de jovens e adultos, foram utilizadas as
estratégias para o acesso direto a esses empresários e aos seus representantes nas áreas de
RH, Departamento Pessoal, Técnico de Segurança e Contadores, estão sendo construídas, com
vista a sensibilização e busca de comprometimento para a realização das ações de Educação
Continuada, como benefício de mão dupla, pois ganha a empresa em qualidade,
produtividade e competitividade e ganha o trabalhador com o acesso a um conhecimento que
o trará melhoria da qualidade de vida no trabalho e na vida.

3.2- Informações sobre a gestão
Objetivo 1: Garantir a sustentabilidade institucional, política e financeira.
i. Descrição:
Ampliar a sustentabilidade financeira dos negócios, mantendo o equilíbrio entre os eixos
econômico, ambiental e social, por meio da utilização racional dos recursos.
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iii.a- Avaliação do resultado

Responsável: Lanna Patrícia de Souza Marques
CPF: 000000000000
Cargo: Gerente Executiva Financeira

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades,
enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de
2018.
Foram definidos como estratégicos, processos que necessitavam de extrema eficiência em
suas entregas.
Em 2019, o Regional concluiu a execução do Programa Alinhar, o qual tinha como objetivo
mapear e redefinir processos e assim melhorar o desempenho dos mesmos. Os resultados
apresentaram grandes avanços em 2019, como por exemplo o processo de arrecadação
direta.
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.
Figura 5 - Gráfico de indicadores de resultado
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ii. Análise

Tabela 11 - Descrição detalhada de cada indicador:

Descrição

1.1. Número de
ações relacionadas
a apresentação de
resultados e defesa
de interesses.

1.2 Aumentar a
receita de serviços

1.3.
Sustentabilidade
Operacional Geral

Mede as iniciativas
desenvolvidas que
visam garantir a
sustentabilidade
financeira, política e
institucional.
Mede o esforço do SESI
em garantir a
sustentabilidade
financeira por meio do
aumento de sua
receita através da
venda de serviços.
Avalia o desempenho
da entidade a partir
sua capacidade de
financiar as despesas
operacionais com
recursos gerados pela
prestação de serviços.
O indicador demonstra
o grau de
comprometimento das
despesas com pessoal
e encargos.

1.4 Impacto da
Folha de
Pagamento

1.5 Despesas
alocados no
negócio
1.6 Capacidade de
Pagamento no
Curto Prazo

O indicador mede o
percentual de
despesas alocadas nas
linhas de negócios.
O indicador mede a
capacidade da
entidade em cumprir
com suas obrigações
no curto prazo.

Fórmula de cálculo

Unidade de
medida

Frequência

Nº de ações voltadas a
defesa de
interesse/período

Quantidade

Anual

(Receita de Serviço
realizada no exercício
/Receita de Serviço
prevista) *100)

Percentual

Anual

Percentual

Anual

Percentual

Anual

Percentual

Anual

Percentual

Anual

[(Receitas de Serviços +
Receitas de Convênios) /
(Despesas Correntes Despesas Correntes com
Gratuidade - Despesas
com Transferências
Regulamentares)] x 100
[(Desp. de Pessoal e
Encargos) / (Rec. de
Contr. Compulsória +
Sub. Ord. e Esp. + Rec.
de Serviços + Receitas de
Convênios)] x 100
[(Total de despesas
realizadas nas linhas de
negócios) /(Despesa
total realizada)] x 100
[(Disponível Total) /
(Passivo Circulante)]
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Indicador

Tabela 12 - Tabela comparativa de indicadores em três exercícios

Indicador
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Análise dos Indicadores
2017
2018
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Não se aplica, pois os
indicadores são referentes
ao Mapa Estratégico 20192022.

Não se aplica, em virtude
dos indicadores serem
referentes ao Mapa
Estratégico 2019-2022.

Previsto
4
100%
50%
60%
80%
1%

2019
Realizado
5
85%
46%
65%
69%
2%

Em relação ao indicador 1.1, a estratégia previamente definida, de ser fazer grandes
encontros com a bancada federal de Roraima, não logrou êxito devido a agenda dos
36

O indicador 1.2 refere-se ao aumento da receita de serviços, onde se verifica que o resultado
ficou abaixo da meta prevista. Tal fato se deu em virtude das vagas não preenchidas na
Unidade de Educação; a inadimplência; e o não alcance das receitas previstas dos serviços de
Saúde e Segurança no Trabalho e Promoção da Saúde.
O Regional monitora por meio do indicar 1.3 sua capacidade de financiar as despesas
operacionais com recursos gerados pela prestação de serviços, o mesmo obteve um
desempenho abaixo da meta estabelecida, o que é preocupante, considerando que o
indicador visa assegurar a sustentabilidade operacional por meio das receitas de serviços. O
SESI/RR vem buscando estratégias para alavancar e melhorar seu desempenho na geração de
receitas.
Alinhado ao Departamento Nacional, a entidade vem buscando estratégias para cumprir a
meta de comprometimento das despesas com pessoal e encargos, por meio do seu
planejamento nas contratações e ampliação das receitas de serviços, contudo o indicador 1.4
apresentou um resultado negativo, ficando 5% acima do previsto.
Em 2019 foram realizados projetos voltados para o aprimoramento da gestão e investimentos
em equipamentos para áreas de apoio e gestão, o que impactou no desempenho do indicador
1.5. Apesar do resultado, o regional realiza seu planejamento com foco nas áreas de negócios.
O indicador 1.6 apresenta um resultado positivo, superando a meta estabelecida,
considerando que a entidade demonstra capacidade em cumprir com suas obrigações no
curto prazo.
iii. Conclusão:
iii.a- Avaliação do resultado
O objetivo apresenta um desempenho satisfatório na medida em que se percebe uma
tendência positiva em seus indicadores.
O Regional realiza seu planejamento visando assegurar o cumprimento deste objetivo,
buscando a sustentabilidade política, financeira e institucional. As ações desenvolvidas em
2019 tiveram seu foco no aprimoramento da gestão e na melhoria dos resultados.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Em 2019, por meio do programa Alinhar o SESI/RR implementou práticas e metodologias para
alinhamento estratégico com o nacional, a partir de revisão de seus processos de gestão
orçamentária, com priorização na melhoria do seu desempenho.
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parlamentares. Sendo assim, o contato com nossos representantes se deu de forma
individualizadas ou em pequenos grupos, aumentando assim o número de ações realizadas.

Objetivo 4: Aumentar a participação de mercado com a oferta de serviços que atendam às
necessidades dos clientes com foco em inovação.

Mede a capacidade de fechar contratos de prestação de serviços integrados para a indústria
a nível nacional e estadual. Contrato de prestação de serviços integrados = contratos de
serviços para a indústria que envolvem a participação de mais de uma UOP / DR na articulação
e prestação dos serviços contratados.
Responsável: Gleice Cristina Melo Oliveira e Lopes
CPF: 000000000000
Cargo: Gerente Executiva Administrativa
ii. Análise
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades,
enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de
2018.
A área de Relações com o Mercado, apesar de possuir equipe reduzida, por meio dos
investimentos em capacitações vem conseguindo avançar gradativamente no processo de
relacionamento com os clientes.
Em 2019, o principal resultado alcançado foi a contratação da ferramenta de CRM - Dynamics,
bem como consultoria para implantação da mesma, o que certamente contribuirá muito
positivamente para o objetivo.
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.
Figura 6 - Gráfico de indicadores de resultado
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i. Descrição:

Indicador
4.1 Número de
Empresas
Industriais
Atendidas
4.2 Número de
empresas novas
atendidas
4.3 Número de
serviços/produt
os novos criados
ou
reformulados.
4.4 Percentual
de pessoas que
avaliam a
instituição como
"ótima" ou
"boa"

Descrição

Fórmula de cálculo

Unidade de
medida

Frequência

Mede o esforço do SESI em
atender o seu parque
industrial.

∑(Estabelecimentos
industriais atendidos
pelo SESI)

Quantidade

Trimestral

Mede o esforço do SESI em
ampliar sua cobertura de
atendimento às indústrias
do Estado.
Mede o esforço da
instituição em ampliar ou
reformular serviços que
visem o atendimento as
necessidades e expectativas
dos seus clientes.

Total de empresas com
contratos ativos - total
de empresas contratos
do exercício anterior

Quantidade

Anual

Total de serviços novos
criados no exercício nas
áreas de Educação e SSI.

Quantidade

Anual

(Número de pessoas que
avaliam a instituição
como “ótima” ou “boa”/
Número total de pessoas
pesquisadas) x 100

Porcentagem

Anual

Mede o grau de satisfação
dos clientes em relação a
utilização dos serviços.

Tabela 14 - Tabela comparativa de indicadores em três exercícios

Indicador
4.1
4.2
4.3
4.4

Análise dos Indicadores
2017
2018
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Não se aplica, pois os
indicadores são referentes
ao Mapa Estratégico 20192022.

Não se aplica, pois os
indicadores são referentes
ao Mapa Estratégico 20192022.

Previsto
300
90
1
95

2019
Realizado
282
51
4
85%

A nova estratégia visa em melhorar o relacionamento com a indústria, de forma que aumente
a participação de mercado do SESI em relação o atendimento às indústrias.
O objetivo tem avaliação satisfatória quando analisamos o indicador 4.1 que, se aproximou ao
que foi previsto, a meta planejada já era ousada e foi possível com estratégia de mercado
chegar próximo do que foi planejado, sendo assim, representa um bom resultado de aumento
de participação de mercado.
No entanto, os indicadores 4.2 e 4.4 necessitam de investimentos, uma vez que o número de
empresas novas atendidas foi muito baixo, assim como a satisfação com os serviços teve
avaliação abaixo do esperado.
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Tabela 13 - Descrição detalhada de cada indicador:

iii. Conclusão:

O resultado do objetivo ainda é considerado abaixo do esperado, no entanto, o alcance do
indicador 4.1, pactuado nacionalmente, representa uma grande conquista. O parque
industrial do estado ainda é muito pequeno, e avançar para um número maior de novas
indústrias é um grande desafio, mas que tem sido perseguido por uma equipe reduzida, porém
altamente comprometida.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
A efetivação de uso do CRM é a grande aposta de melhoria para elevação do desempenho do
objetivo. Também serão investidos em ações pontuais visando a melhoria da satisfação do
cliente em relação ao serviço recebido.
Objetivo 5: Melhorar a comunicação interna, institucional e promocional de forma efetiva.
i. Descrição:
Tal objetivo tem o propósito de avaliar o esforço da instituição em comunicar as suas ações e
resultados de forma efetiva a todas as partes interessadas.
Responsável: Gleice Cristina Melo Oliveira e Lopes
CPF: 000000000000
Cargo: Gerente Executiva Administrativa
ii. Análise
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades,
enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de
2018.
As ações de comunicação foram reformuladas e apresentaram um avanço significativo em
relação ao exercício anterior. A principal iniciativa tomada foi a contratação de uma agência
de publicidade, apesar de ter logrado êxito na licitação no último trimestre, com certeza fez
a diferença e em 2020 os resultados serão melhores.
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iii.a- Avaliação do resultado

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.

Tabela 15 - Descrição detalhada de cada indicador:

Indicador
5.1 Índice de
realização de
campanhas
institucionais e
promocionais.
5.2 Índice de
satisfação com a
disseminação e
meios utilizados
para as
informações de
comunicação
interna.
5.3 Índice de
publicações
espontâneas na
mídia.
5.4 Aumento no
engajamento de
Redes Sociais

5.5 Grau de
efetividade das
campanhas
institucionais e
promocionais
relacionadas a
serviços.

Unidade
de medida

Frequência

Total de campanhas
realizadas/total de
campanhas previstas x
100.

Percentual

Anual

Número de
colaboradores
satisfeitos/total de
colaboradores
respondentes

Percentual

Anual

Valor de publicações
espontâneas/meta*10
0

Percentual

Anual

Sf (seguidores finais) Si (Seguidores inicial)
=X

Percentual

Anual

Percentual

Anual

Descrição

Fórmula de cálculo

Visa mensurar a execução das
campanhas publicitárias
previstas no plano de ação, para
que haja o reconhecimento da
essencialidade da Instituição
para a sociedade.
Mede o grau de satisfação dos
colaboradores em relação aos
meios de comunicação
utilizados para identificar
possíveis melhorias no processo,
com foco no alinhamento
institucional.
Mede a economicidade com
publicações gratuitas na
imprensa, com intuito de tornar
públicas as ações e os resultados
do SESI.
Mensurar o aumento de
seguidores nas redes sociais da
instituição. Com intuito de gerar
interação e leads.

Mensura os resultados
alcançados a partir da execução
de campanhas publicitárias, com
intuito de identificar melhorias
nas formas e meios de
comunicação com o públicoalvo.

X/meta estabelecida*
= yx100 = números de
novos seguidores.
Quantidade de novos
clientes oriundos das
ações promocionais
\pela quantidade de
novos clientesx100

41

PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

Figura 7 - Gráfico de indicadores de resultado

Indicador
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Análise dos Indicadores
2017
2018
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Não se aplica, pois os
indicadores são referentes
ao Mapa Estratégico 20192022.

Não se aplica, pois os
indicadores são referentes
ao Mapa Estratégico 20192022.

2019
Previsto
Realizado
100%
98%
100%
10%
40%

100%
80%
153%
39%
0%

Os indicadores apresentam bons resultados em praticamente todos eles. O grande destaque
cabe para o indicador 5.3, que registrou 153% de resultado, sendo que a meta era de 100%.
Tal indicador demonstra o esforço e credibilidade junto à imprensa, produzindo conteúdo que
se tornaram de interesse dos veículos de comunicação.
Quanto ao indicador 5.2, por ser uma meta desafiadora, o resultado foi aproximado e não
alcançado, mas que trouxe informações positivas, de forma que em 2020 as estratégias de
comunicação estejam ainda mais alinhadas.
Os indicadores 5.1 e 5.5 estão relacionados com a contratação de uma agência de publicidade,
onde foi possível o contrato no último trimestre, garantindo a realização da campanha
prevista, mas não houve tempo hábil para realização da pesquisa de efetividade, cabendo
então informar que o resultado 0% apresentado refere-se ao fato de não ter sido realizada a
pesquisa, e não de não alcance.
iii. Conclusão:
iii.a- Avaliação do resultado
O resultado alcançado é analisado de forma extremamente positiva, uma vez que a UJ
trouxe para a sua estratégia a necessidade de investir no processo de comunicação.
Considerando que 2019 foi o primeiro ano deste novo ciclo, os resultados alcançados já
demonstram um avanço e tendência de melhora nos próximos exercícios.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Em 2020 as ações de comunicação serão realizadas baseando-se em um Plano de Ação
(parte integrante do Plano de Comunicação), de forma que todas as ações sejam planejadas
e executadas.

Objetivo 6: Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores
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Tabela 16 - Tabela comparativa de indicadores em três exercícios

custos e celeridade da tomada de decisão.

Estabelecer uma gestão técnica, administrativa e financeira altamente comprometida com o
padrão SESI de Qualidade de forma a garantir a eficiência, eficácia e efetividade das ações
propostas.
Responsável: Gleice Cristina Melo Oliveira e Lopes
CPF: 000000000000
Cargo: Gerente Executiva Administrativa
ii. Análise
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades,
enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de
2018.
Com o início do novo ciclo estratégico da UJ, a melhoria do modelo de gestão foi pautada
como uma das diretrizes estratégicas, de forma a buscar implantar ferramentas e
metodologias que visem a elevação do atual patamar.
Um dos principais avanços foi a conclusão dos processos advindos do Programa Alinhar, de
origem do Departamento Nacional o qual visa o alinhamento sistêmico da gestão. O programa
contribuiu de forma significativa para o alcance do objetivo.
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.
Figura 8 - Gráfico de indicadores de resultado

Tabela 17 - Descrição detalhada de cada indicador:
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i. Descrição:

Indicador

Fórmula de cálculo

6.1 Nível de maturidade no
Programa Alinhar.

Resultado do Relatório de
Maturidade do Programa
Alinhar.
Total de acordos
cumpridos / total de
acordos realizados x 100
Resultado alcançado no
diagnóstico da FNQ

6.2 Percentual do
cumprimento dos Acordos
de Níveis de Serviços.
6.3 Pontuação no
diagnóstico da FNQ.

Unidade de
medida
Pontuação

Anual

Percentual

Anual

Quantidade

Anual

Tabela 18 - Tabela comparativa de indicadores em três exercícios
Análise dos Indicadores
2017
2018
Indicador
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
6.1
Não se aplica, pois os
Não se aplica, pois os
indicadores são referentes
indicadores são referentes
6.2
ao
Mapa
Estratégico
2019ao
Mapa Estratégico 20196.3
2022.
2022.

Frequência

2019
Previsto
1
Sem meta
Sem meta

Realizado
2
Sem meta
Sem meta

Conforme apresentado, o objetivo é composto de três indicadores, os quais dividem ações no
decorrer do período de vigência do Plano Estratégico. Considerando o início do novo ciclo
estratégico, somente o indicador 6.1 apresenta meta prevista para 2019, o qual registrou
resultado superior ao previsto, indicando os níveis de melhorias que estão sendo implantadas.
Inicialmente, a meta prevista era se manter no nível 1 de maturidade, considerando que a UJ
estava na fase inicial de implantação do programa, mantendo-se com a nota recebida no
diagnóstico inicial. No entanto, a metodologia nacional cabia nova avaliação, o que ocorreu
em setembro/2019 e fez com que o regional, a partir das melhorias implementadas alcançasse
patamar 2 de nível de maturidade, em uma escala de 1 a 4.
iii. Conclusão:
iii.a- Avaliação do resultado
Considerando que o objetivo em 2019 está sendo mensurado apenas pelo resultado de 01
indicador, avalia-se de forma extremamente positiva, uma vez que o resultado alcançado
superou em 100%, demonstrando assim que há uma tendência de melhoria nos resultados
alcançados.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Para melhor desempenho do objetivo, em 2020 inicia-se o processo de mensuração de
resultados por meio do cumprimento dos acordos de serviços, o que certamente contribuirá
para que a UJ torne seus processos mais ágeis e planejados.
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Serão criados os acordos de níveis de serviços, pactuando-se prazos e metas, além da
implementação das ferramentas e metodologias desenvolvidas no Alinhar.

i. Descrição:
Definir e implantar ferramentas e práticas de gestão que incluam pensamento baseado em
risco e atendimento a regras de compliance.
Responsável: Gleice Cristina Melo Oliveira e Lopes
CPF: 000000000000
Cargo: Gerente Executiva Administrativa
ii. Análise
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades,
enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de
2018.
O foco em uma gestão baseada em GRC tornou-se uma pauta para a UJ no novo conjunto
estratégico, sendo distribuídas ações de forma gradativa em um cronograma a ser
desenvolvido no quadriênio.
A temática de Governança, Riscos e Compliance se tornou alvo de estudo e construção de uma
premissa para o modelo de gestão. Um dos principais resultados alcançados em 2019 foi a
inserção dos temas para o incremento na cultura organizacional por meio de cursos, palestras
e criação do plano.
Cabe destacar a criação e implantação do Controle Interno, com o papel de garantir maior
controle e gestão dos riscos estratégicos e operacionais.
A UJ também garantiu comprometimento com a sua estratégia ao elaborar o Programa de
Integridade, visando sistematizar sua gestão nos pilares de ética e compliance. O Programa
retrata todas as práticas adotadas para conscientização do tema, bem como de recebimento
de inconformidades, tratamento e penalidades, quando aplicável.
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Objetivo 7: Instituir modelo de gestão baseado em GRC (Governança, Risco e Compliance)

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.

PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

Figura 9 - Gráfico de indicadores de resultado

Tabela 19- Descrição detalhada de cada indicador:

Indicador

Fórmula de cálculo

7.1 Percentual de
implementação do plano
de GRC.
7.2 Número de
ocorrências nas
auditorias e fiscalizações
dos órgãos de controle

Número de ações implementadas /
total de ações previstas no período
x 100
Total de ocorrências (não
conformidades encontradas) /
Total de requisitos avaliados

Unidade de
medida

Frequência

Percentual

Anual

Quantidade

Anual

Tabela 20 - Tabela comparativa de indicadores em três exercícios

Indicador
7.1
7.2

Análise dos Indicadores
2017
2018
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Não se aplica, pois os
indicadores são referentes
ao Mapa Estratégico 20192022.

Não se aplica, pois os
indicadores são referentes
ao Mapa Estratégico 20192022.

2019
Previsto
Realizado
Em
elaboração
Mensuração
inicial

-

A mensuração do objetivo se dará quantitativamente por meio do percentual de implantação
do plano de GRC e do número de ocorrências, sendo que este último só será medido em 2020.
Para os dois indicadores não foram previstas metas em 2019, no entanto as ações
mencionadas anteriormente foram iniciadas e seus resultados serão melhor avaliados em
2020.
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iii. Conclusão:

Apesar do objetivo não apresentar previsão de ações para 2019, o mesmo já faz parte do radar
estratégico da organização e em razão disso algumas ações foram antecipadas, sendo
inseridas no rol de entregas do Programa Alinhar.
Nesse sentido, o objetivo passa a ser avaliado positivamente, uma vez que com antecipação
de ações, o mesmo já apresenta parcialmente os resultados que se espera ao final do ciclo
2019-2022.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
É certo que uma gestão com foco em Governança, Riscos e Compliance tende a ser mais
assertiva e legal. Sendo assim, para 2020, a UJ manterá o foco no cumprimento do objetivo,
implantando em 100% as ações previstas, bem como avaliando o avanço e ganhos desta
implantação.
O foco será a disseminação da atuação do controle interno, do Programa de Integridade e da
Gestão dos Riscos, de forma que a prática se torne rotina.
Objetivo 8: Desenvolver competência da força de trabalho, com foco na estratégia
organizacional
i. Descrição:
Mapear e desenvolver as competências que alicerçam a execução da Estratégia do SESI,
atendendo às necessidades dos negócios hoje e no futuro. Entende-se por competência o
conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes que permitem que os colaboradores
desempenhem as atividades determinadas com precisão.
Responsável: Gleice Cristina Melo Oliveira e Lopes
CPF: 000000000000
Cargo: Gerente Executiva Administrativa
ii. Análise
Ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades,
enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de
2018.
Desenvolver competências, estimular a busca pelo conhecimento, bem como fomentar um
ambiente propício ao autodesenvolvimento faz parte dos desafios propostos neste objetivo
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iii.a- Avaliação do resultado

estratégico.

Cabe destacar o alcance da 4 (quarta) posição no ranking nacional do Programa de
Desenvolvimento da Unindústria em relação ao exercício 2018, cujo resultado foi comunicado
em 2019. Trata-se de um programa que visa premiar os regionais com maior engajamento em
ações de qualificação proposto pela plataforma. As premiações são divididas para os 10
melhores nas categorias: Gestor, Técnico e Professor, onde essa UJ teve representantes em
todas as categorias.
Como resultado 2019, o Regional ficou em 6º lugar no ranking nacional, o que, embora seja
um bom resultado, traz para reflexão a necessidade de mudança de estratégia em 2020, para
se chegar aos quatro primeiros lugares.
Regionalmente foi criado o desafio Unindústria, que visa estimular a busca pelo
autodesenvolvimento dos empregados e estagiários por meio de cursos e palestras oferecidas
em plataforma web.
Em 2019, outro destaque foi a criação do Programa SESI de Educação Corporativa – PSEC, base
para o desenvolvimento das trilhas de aprendizagens focadas na estratégia organizacional.
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.
Figura 10 - Gráfico de indicadores de resultado
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Em 2019, iniciando o novo quadriênio da estratégia, já foi possível registrar grandes resultados
alcançados na perspectiva “aprendizado”.

Tabela 21 - Descrição detalhada de cada indicador:

8.1 Pontuação no
Programa de
Desenvolvimento da
Unindústria.
8.2 Percentual de
funcionários capacitados
nos cursos da
UNINDUSTRIA
8.3. Percentual de
cumprimento da Trilha de
Aprendizagem.

Unidade de
medida
Quantidade

Anual

Número de colaboradores
capacitados na unindústria /
total de colaboradores x 100

Percentual

Anual

Total de trilhas realizadas / total
de trilhas previstas no exercício
x 100

Percentual

Anual

Fórmula de cálculo
Classificação no Programa de
reconhecimento da Unindústria

Frequência

Tabela 22 - Tabela comparativa de indicadores em três exercícios

Indicador
8.1
8.2
8.3

Análise dos Indicadores
2017
2018
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Não se aplica, pois os
indicadores são referentes
ao Mapa Estratégico 20192022.

Não se aplica, pois os
indicadores são referentes
ao Mapa Estratégico 20192022.

2019
Previsto
Realizado
4º
100%
Em
elaboração

6º
85%
-

Os indicadores apresentam os resultados alcançados quantitativamente no objetivo. O
indicador 8.1, não teve a performance esperada, levando o regional a alcançar o 6º (sexto)
lugar, sendo que a meta era o 4º (quarto) lugar.
O indicador 8.2 A instituição alcançou 85% da meta prevista, houve muito engajamento dos
colaboradores em buscarem o autodesenvolvimento, considerando que os cursos foram
oferecidos de forma gratuita e plataforma on-line. O regional realizou mobilização interna em
diversos meio de comunicação e também foi lançado o Desafio do Unidústria de 2019, onde
o colaborador foi reconhecido pelo Engajamento, Comprometimento e Destaque, e ainda,
para a unidade com o envolvimento de 100% de seus colaboradores. E apesar de todo o
esforço dos colaboradores e da instituição não se registrou o alcance da meta estabelecida.
O indicador 8.3 não apresenta meta em 2019, considerando que é prevista apenas a
elaboração das trilhas.
iii. Conclusão:
iii.a- Avaliação do resultado
O objetivo apresenta um excelente desempenho, demonstrado por meio do alcance de
praticamente tudo o que foi previsto, bem como do desenvolvimento de ações
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Indicador

complementares que corroboraram para a boa performance do mesmo.

Em razão do resultado alcançado na classificação do Programa de desempenho da
Unindústria, este indicador teve sua meta revisada a partir de 2020, o que o torna ainda mais
desafiador. Para isso, serão intensificadas as ações de mobilização para o engajamento e assim
alcançar o 3º lugar.
O PSEC será incrementado com as trilhas de aprendizagem, buscando ser mais efetivo nos
investimentos em capacitações e treinamentos.
Objetivo 9: Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas para atração e retenção de talentos e melhoria
do clima organizacional.
i. Descrição:
Promover ações que valorizem a cultura para resultados, para a atuação inovadora e sistêmica
dos seus colaboradores.
Responsável: Gleice Cristina Melo Oliveira e Lopes
CPF: 000000000000
Cargo: Gerente Executiva Administrativa
ii. Análise
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades,
enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de
2018.
O teto de 60% do orçamento para despesas com pessoal e encargos torna este objetivo muito
desafiador, uma vez que a maioria das ações envolvem custos. No entanto, em 2019, a UJ
buscou aperfeiçoar sua gestão de pessoas por meio de ações de baixo investimento, porém
com geração de valor para sua força de trabalho, sendo então criada a Política de Promoção,
Progressão e Benefícios.
Como ação complementar para o objetivo, foi também revisado o Plano de Cargos, carreira e
salários, o que certamente contribuiu para um avanço na atração e retenção de talentos nos
próximos anos.
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iii.b- Ações para melhoria de desempenho

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.

Tabela 23 - Descrição detalhada de cada indicador:

Indicador
9.1 Índice de Satisfação com
a política de benefícios.
(Pesquisa de Clima)
9.2 Índice de rotatividade
(turnover).
9.3. Quantidade de novos
benefícios implementados
9.4 Índice de implementação
dos planos de melhoria
referentes à pesquisa de
clima organizacional.

Unidade de
medida

Fórmula de cálculo

Frequência

Resultado alcançado na Pesquisa de
clima (categoria benefícios)

Percentual

Bienal

Número de desligados ativos (pediram
demissão) / total de funcionários x
100
Número de benefícios adicionados no
ano.
Quantidade de ações concluídas/ total
de ações planejados no exercício

Percentual

Anual

Quantidade

Anual

Percentual

Anual

Tabela 24 - Tabela comparativa de indicadores em três exercícios

Indicador
9.1
9.2
9.3
9.4

Análise dos Indicadores
2017
2018
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Não se aplica, pois os
indicadores são referentes
ao Mapa Estratégico 20192022.

Não se aplica, pois os
indicadores são referentes
ao Mapa Estratégico 20192022.

Previsto
98%
6%
2
100%

2019
Realizado
96%
16%
5
26%

O objetivo 9 apresenta resultado mediano, uma vez que 50% dos seus indicadores estão
abaixo do esperado. Os indicadores 9.1, 9.2 e 9.3 retratam a dificuldade de a organização
manter e/ou reter talentos em razão de uma política de gestão de pessoas pouco atrativa.
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Figura 11 - Gráfico de indicadores de resultado

iii. Conclusão:
iii.a- Avaliação do resultado
O objetivo apresenta um desempenho razoavelmente satisfatório na medida em que se
percebe uma evolução ou tendência de melhora em alguns indicadores. A expectativa é de
que com a implementação de novos benefícios, se consiga a redução de rotatividade, bem
como, melhor satisfação com o clima organizacional.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
Para 2020, o foco está na implementação de todos os benefícios apresentados em 2019, com
constante divulgação e maior interação com a força de trabalho.
Objetivo 10: Assegurar recursos orçamentários que garantam a segurança, infraestrutura
física, tecnológica e ferramentas adequadas ao desenvolvimento das atividades do
Regional.

i. Descrição:
Garantir prédios e instalações adequados e utilizados de forma otimizada, bem como
disponibilidade de informações de qualidade a e confiáveis para a tomada de decisões e
promover ações que possibilite a integração dos sistemas para assegurar a confiabilidade e
disseminação, agilidade e consistência das informações.
Responsável: Gleice Cristina Melo Oliveira e Lopes
CPF: 000000000000
Cargo: Gerente Executiva Administrativa
ii. Análise
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades,
enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2019 em relação ao exercício de
2019.
No exercício de 2019 foram aplicados recursos em infraestrutura física no Centro de Esporte
Cultura e Lazer - CCEL e no CAT – Centro de Atividades do Trabalhador Waldir Peccini, com
reformas e ampliações dessas unidades, como também, foram realizadas aquisições de
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O limite para comprometimento do orçamento com tal rubrica é o fator determinante para
que os resultados não avancem na velocidade desejada. No entanto, o indicador 9.3 apresenta
um excelente resultado, que se trata da criação de benefícios, mesmo que de baixo custo, que
visam aumentar a percepção positiva em relação a política de gestão de pessoas.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI representa parte desse objetivo, e o
mesmo tem sido direcionador para os investimentos em tecnologia. As principais atividades
realizadas em 2019 foram: A implantação do office 365. o mapeamento dos processos e
Contratação do CRM, este último foi iniciado no exercício, porém sua conclusão ocorrerá em
2020.
Para melhoria da gestão dos processos do Regional, foram previstas para o exercício em
questão, aquisições de ferramentas (software) para área de gestão de pessoas e
automatização dos processos, entretanto essas aquisições não foram finalizadas.
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.
Figura 12 - Gráfico de indicadores de resultado

Tabela 25 - Descrição detalhada de cada indicador:

Indicador
10.1 Percentual de
cumprimento do PDTI.

Fórmula de cálculo
Número de ações realizadas no
exercício / total de ações previstas no
exercício x 100
Quantidade de recursos
executados\planejado X 100%

10.2 Percentual de
investimento na
infraestrutura física
voltada aos negócios.
10.3. Percentual mínimo
(Quantidade de recursos executados
de investimento na
para tecnologia e
infraestrutura
equipamentos/Orçamento total
tecnológica e
planejado) X 100%
equipamentos.
Tabela 26 - Tabela comparativa de indicadores em três exercícios

Unidade de medida

Frequência

Percentual

Anual

Percentual

Anual

Percentual

Anual
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mobiliários, centrais de ar e equipamentos para a Unidade Educacional visando garantir
melhores condições de atendimento e mais qualidade nos serviços prestados aos clientes do
SESI/RR. Apesar dos esforços não foi possível executar na totalidade o que foi previsto para
esse objetivo, considerando que alguns projetos para contratações/aquisições foram
concluídos somente ao final do exercício não havendo tempo hábil para o devido processo
aquisitivo.

Indicador
10.1
10.2
10.3

Análise dos Indicadores
2017
2018
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Não se aplica, pois os
indicadores são referentes
ao Mapa Estratégico 20192022.

Não se aplica, pois os
indicadores são referentes ao
Mapa Estratégico 2019-2022.

Previsto
100%
100%
100%

2019
Realizado
76%
87,60%
30,87%

O investimento em infraestrutura física e tecnológica faz parte da estratégia da entidade, uma
vez que é preciso garantir condições para o bom desempenho das áreas finalísticas. No
entanto, processos de contratação ainda se tornam desafios para o andamento das ações no
tempo planejado.
Os indicadores 10.1, 10.2 e 10.3 apresentam o não alcance de todas as ações previstas, no
entanto, foram remanejadas para o próximo exercício.
iii. Conclusão:
iii.a- Avaliação do resultado
Embora com alguns resultados abaixo do esperado, o objetivo tem se buscado cumprir, não
saindo do radar da UJ todas as ações previstas, bem como, novas demandas por tecnologia
estão sendo discutidas.
iii.b- Ações para melhoria de desempenho
O percentual de desempenho do objetivo precisa aumentar e para isso a UJ buscará
reestruturar a equipe de tecnologia, de forma que seja possível melhores entregas.
Será dado início ao processo de atualização do PDTI, com vencimento previsto para 2020, no
qual serão revistas as demandas por tecnologia.

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico
3.3.1- Estágio de desenvolvimento
A estratégia regional é um desdobramento da estratégia nacional, trazendo para a sua
metodologia as particularidades regionais.
O planejamento estratégico da UJ foi atualizado, passando a vigorar o novo ciclo 2019-2022,
sendo então 2019 o primeiro ano, representando, portanto, 25% do plano.

3.3.2- Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos
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A formulação da estratégia regional parte das diretrizes e projetos nacionais e tem o horizonte
de quatro anos, mas passa por revisão anual para validação das suas definições.
A Unidade possui comitê específico, denominado de Comitê de Planejamento e Gestão da
Estratégia – CPGE, ao qual cabe a responsabilidade por todo o processo de construção,
atualização, disseminação e monitoramento da estratégia.
O regional teve o apoio do Departamento Nacional, por meio do Programa Alinhar, que visa
identificar o alinhamento de quatro macroprocessos, sendo eles: Estratégia, Produção,
Desempenho e Orçamento. Com esse apoio, foi possível contratar consultoria que auxiliasse
todo o processo de estruturação da nova estratégia.
3.3.3- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica
O desempenho da estratégia é monitorado a partir das Reuniões de Análises Estratégicas RAE’s, onde são avaliados todos os objetivos e indicadores, conforme caminho crítico definido
para cada reunião.
O planejamento estratégico possui um Plano de Comunicação, o qual visa garantir a
disseminação da estratégia a todas as partes interessadas.
3.3.4- Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade
O Planejamento Estratégico iniciou em 2019 o novo ciclo, tendo a vigência compreendida no
período de 2019 a 2022. O mesmo tem descrito o seu processo de atualização por meio das
RAE's, conforme demanda.
3.3.5- Envolvimento da alta direção (Diretores)
O envolvimento da alta direção é evidenciado durante todo o processo, uma vez que a mesma
faz parte do CPGE e conduz 90% dos fóruns relacionados a gestão e monitoramento do
desempenho estratégico e operacional, assim como, os processos de elaboração e/ou revisão.
A equipe de lideranças da Unidade é extremamente reduzida, o que contribui também para
que haja pleno envolvimento de todos em 100% dos processos.

3.3.6- Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico
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A ferramenta utilizada para o atual planejamento consiste na metodologia BSC – Balanced
Scorecard, que é uma ferramenta de gestão que tem como objetivo auxiliar a mensuração do
progresso da organização rumo ao alcance dos objetivos estratégicos, a partir da tradução da
visão em objetivos, indicadores, metas, planos de ação e projetos.

O quadro abaixo apresenta o conjunto de critérios adotados no processo de avaliação da
Unidade acerca do seu envolvimento e contribuição para o planejamento estratégico.
O farol representa o status da Unidade em relação à sua contribuição em cada etapa da
implantação do planejamento estratégico, conforme a seguir:
SIM para 5 etapas – farol verde - SIM para 4 etapas – farol verde
SIM para 3 etapas – farol amarelo - SIM para 2 etapa – farol vermelho
SIM para 1 etapa – farol vermelho
Tabela 27 - Implementação do Planejamento Estratégico

ETAPAS
Sub etapas

Atividades

Superintendência
Educação
Saúde e
Segurança
Planejamento e
Estratégia
Tecnologia
Mercado
Comunicação
Financeiro
Aquisições
Pessoas

FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA

EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

Definição de
indicadores e
metas

Comunicação
e
Disseminação
da estratégia

Desdobrament
o da estratégia

Monitorament
o da estratégia

Elaboração do
indicador e
definição de
suas
características,
fórmulas,
fontes,
periodicidade

Divulgar o
trabalho
produzido,
disseminar os
conceitos e
aplicabilidade
à força de
trabalho.

Definição de
iniciativas,
projetos e
ações
relacionadas
aos objetivos
definidos, bem
como metas e
indicadores.

Reuniões para
análises
críticas,
elaboração de
planos de
ação, planos
de melhorias.

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM
SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

NA
NA
SIM
NA
NA
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

Processo de
elaboração da
Estratégia
Avaliação do
Planejamento
Estratégico
sistêmico,
análises de
cenários,
análises das
pesquisas
relacionadas,
definição de
objetivos
SIM
SIM

Farol de
Desemp
enho

NA – Não aplicável

3.3.7- Principais dificuldades e mudanças previstas
A principal mudança ocorrida foi a implementação das novas estratégias da UJ, bem como os
processos correlacionados à estratégia, desenvolvidos pelo Programa Alinhar.
O ano de 2019 foi de criação e redesenho de muitos processos da organização, o que
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Alinhados às diretrizes nacionais, o regional elabora os seus planos estratégico, tático e
operacional, de forma participativa com seu corpo de gestão e técnicos, visando garantir o
pleno alinhamento entre as ações estratégicas e finalísticas. Durante o exercício, essas ações
são monitoradas e acompanhadas em fóruns específicos para cada nível.
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consequentemente melhorou muito em termos de gestão do conhecimento, no entanto,
exigiu e exigirá uma disseminação cada vez maior, de forma a garantir o pleno entendimento
de toda força de trabalho.
Em 2020, é um grande desafio tornar prática todo o modelo de gestão desenhado.
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4 - Governança
4.1- Descrição das estruturas de Governança

GOVERNANÇA

Figura 13 – Sistema de Governança SESI

4.2 - Gestão de riscos e controles internos
4.2.1 - Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos
O SESI/RR atesta a qualidade dos seus controles internos por meio de normativos,
regulamentos, autogerenciamento dos processos, segregação de função, sistemas
informatizados, acompanhamento e monitoramento do desempenho, atuação do escritório
da qualidade de processo e apreciação mensal dos resultados da gestão pelo Conselho
Regional do SESI.
Em seu dia-a-dia, a organização está em constante relacionamento com fatores internos e
externos, que tornam incerto o êxito do atingimento dos objetivos dos projetos, atividades e
ações que se encontram em desenvolvimento. Assim, com o intuito de efetivar seu
compromisso pela busca da qualidade na gestão, o SESI/RR analisou seu ambiente de controle
e elaborou o Planejamento Estratégico 2019 – 2022, estabelecendo, entre os 10 (dez)
objetivos estratégicos, o OE 07 - Instituir modelo de gestão baseado em Governança, Riscos e
Compliance – GRC.
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No Departamento Regional de Roraima, os riscos são mensalmente monitorados pelos
proprietários dos riscos e as evidências do tratamento são registradas em uma planilha
documentadora, para que as partes acompanhem a evolução do risco identificado.
Trimestralmente, por ocasião da realização da Reunião de Alinhamento Estratégico do SESI/RR
– R.A.E, o desempenho do planejamento estratégico é apresentado e avaliado pelo Comitê de
Planejamento e Gestão Estratégica - CPGE, tendo este a responsabilidade de reavaliar o
processo, bem como, definir estratégias e métodos, com o intuito de buscar melhorias para
este.
4.2.2- Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna
O SESI/RR não implantou, ainda, a unidade de Auditoria Interna, já prevista em sua estrutura
organizacional. Sua previsão é para o exercício 2020.
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Como resultado deste grande objetivo, no exercício de 2019 o SESI/RR instituiu seu processo
de gerenciamento de riscos, através da Instrução Normativa nº 04/2019 – Política de Gestão
de Riscos Corporativos do SESI/RR, que concebe princípios, diretrizes e responsabilidades a
serem observados no processo, de forma a possibilitar a adequada identificação, análise,
avaliação, tratamento, monitoramento, análise crítica, melhoria contínua, comunicação e
consulta.

5- Relacionamento com a sociedade
A Unidade possui de forma clara e definida todos os meios e canais de acesso do cidadão. Os
mesmos são amplamente divulgados em todos os veículos e peças de comunicação, bem como em
seu sítio eletrônico.
5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados
A Ouvidoria do Serviço Social da Indústria Departamento Regional de Roraima – SESI/RR foi
criada em atendimento ao Acordão 699/2019 – TCU, por meio da Ordem de Serviço n°
002/2018, como órgão não contencioso, promotor dos interesses dos alunos, colaboradores,
empresas e sociedade, sendo um canal de acesso ao cidadão e instrumento de participação
destinado a colaborar no controle administrativo e de gestão da Organização, mediante a
defesa dos direitos fundamentais dos membros da comunidade, com atuação em todas as
Unidades do SESI/RR.
Subordinada à Direção Regional do SESI/RR, o Regional possui uma Ouvidora – Monalisa
Florentino Pereira, devidamente certificada.
As formas de atendimento disponíveis são: presencialmente, e-mail, telefone, por meio de
formulário online, disponível no site da instituição e/ou nas dependências do SESI/RR.
A Ouvidoria do Regional já possui seu processo mapeado e é norteado conforme seus
documentos normativos, tendo sua gestão informatizada e ações de melhorias no processo
estão sendo tomadas visando aprimoração do processo.
5.1.2 - Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados
O Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC do Serviço Social da Indústria Departamento
Regional de Roraima – SESI/RR atua como instrumento de comunicação entre a sociedade em
geral e o Regional.
As manifestações podem ser realizadas de forma presencial, por meio de caixa de sugestões,
e-mail, telefone e ainda pelo sítio eletrônico da transparência, onde as mesmas são geridas
por meio de sistema informatizado onde possibilita que o manifestante acompanhe sua
demanda em tempo real, por meio do e-mail ou número de celular informado.
Conforme as manifestações recebidas no exercício, o Regional as filtra e estabelece as
manifestações frequentes que são atualizadas em seu FAQ - Dúvidas frequentes, onde
evidenciamos que a maioria das manifestações são relacionadas a vagas na Escola do SESI,
informações sobre processos seletivos, sobre como se dá a emissão de carteirinha de
conveniado ao SESI, de projetos para crianças, serviços de promoção da saúde tendo como
maior demanda a natação e ainda informações sobre programas legais.
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5.1- Canais de acesso do cidadão

No ano de 2019, registrou-se 243 manifestações, comparando ao ano de 2018 um crescimento
de 23%. O Regional acredita que o crescimento se dá por meio de mais um canal de
manifestação disponibilizado aos seus clientes e sociedade em geral, o SAC por meio do Site
de Transparência, que facilita a comunicação com o Regional.
Das manifestações recebidas, temos sendo: 14 reclamações, 27 elogios, 26 expectativas e 131
solicitações de informações, sendo todas atendidas, com exceção de 10 expectativas que não
foi possível atender.
O SESI/RR teve o maior número de registros relacionados a solicitação de informações em
geral, com 170 manifestações, onde em sua maioria são relacionadas a processos seletivos,
informações sobre solicitações de vaga na Escola do SESI, dos serviços ofertados pelo Regional.
Figura 14 - Gráfico de Natureza das Manifestações 2018
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As manifestações recebidas são tratadas e levadas para Comitê da Qualidade, onde são
apresentadas as informações das análises realizadas, conforme necessidade, e suas causas
estudadas visando a melhoria nos processos do Regional que garantam a satisfação dos seus
clientes e sociedade em geral.

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

Figura 15 - Gráfico de Natureza das Manifestações 2019

Figura 16 - Gráfico de Canais de Acesso 2018

Figura 17 - Gráfico de Canais de Acesso 2019

Canais de Acesso
Pessoalmente

68

Redes Sociais

16

Telefone

0

Site

71

E-mail

43
0

10

20

30

40

50

60

70

80

O Regional prima pela melhoria contínua de seus processos, visando garantir maior eficiência,
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5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade
A estrutura de transparência, definida em âmbito nacional, tem o propósito de conferir

tratamento sistêmico e uniforme para atendimento ao Acórdão nº 699/2016-TCU-Plenário,
no qual recomenda conjunto de ações com vistas ao aperfeiçoamento da transparência dos
Serviços Sociais Autônomos.
Desta maneira, as informações úteis à sociedade e que contribuem para a transparência da
gestão são disponibilizadas no portal da transparência do SESI/RR, acessado pelo endereço
http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/ ,as quais estão estruturadas da seguinte forma:
Abaixo, a estrutura de disposição de informações no Portal da Transparência:
Figura 18 – Estrutura do Portal da Transparência

Tabela 28 - Acesso às informações da Entidade

Outros documentos
Missão, Visão e Valores

Endereço para acesso
https://www.sesiroraima.com/about_us

Periodicidade de
atualização
Sempre que houver
alterações
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eficácia, efetividade e economicidade no estabelecimento de canais de relacionamento e
atendimento ao cidadão, e, por isso, implantou o sistema informatizado que realiza a gestão
das manifestações recebidas e realizou capacitação para a equipe envolvida no processo de
relacionamento com o cliente e com a sociedade, somando esforços para aperfeiçoar o
processo e implementar melhorias.

Sempre que houver
alterações

Regulamento do SESI
Estrutura Organizacional

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/92organograma

Sempre que houver
alterações

Competências

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/90competencia

Sempre que houver
alterações

Legislação

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/91-legislacao

Sempre que houver
alterações

Execução Orçamentária 2019

sesirr.tempsite.ws/transparencia/images/PDFs/orcam
Trimestral
ento_aprovado_sesi_dr_rr_2020.pdf

Orçamento Aprovado 2020

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/images/PDFs/
Anual
orcamento_aprovado_sesi_dr_rr_2020.pdf

Execução Orçamentária do
Departamento Regional 2018

http://ldo.portaldaindustria.com.br/publico/embed/2
Anual
05118d315291

Execução Orçamentária do
Departamento Regional 2017

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/images/PDFs/
Anual
execucao_orcamentaria_sesi_dr_rr_2017.pdf

Execução Orçamentária do
Departamento Regional 2016

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/images/PDFs/
Anual
execucao_orcamentaria_sesi_dr_rr_2016.pdf

Orçamento Aprovado do
Sistema SESI para 2019

https://bucket-gw-cni-static-cmssi.s3.amazonaws.com/media/filer_public/7f/5d/7f5d0
Anual
001-c299-4d82-b3ae-4d645f815ef5/sesi_sistema__inicial_2020.pdf

Estrutura Remuneratória

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/78-estruturaTrimestral
remuneratoria

Relação de Dirigentes

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/81-relacaode-dirigentes

Trimestral

Relação dos Membros do Corpo http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/79-relacaoTécnico
membros-corpo-tecnico

Trimestral

Demonstrações Contábeis 2018

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/demonstracoe
Anual
s-contabeis

Licitações e Editais

http://200.195.110.131:8082/

Permanente

Regulamento de Licitações e
Contratos

http://200.195.110.131:8082/

Sempre que houver
alterações

Contratos

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/contratos-ePermanente
convenios

Outros documentos

Endereço para acesso

Periodicidade de
atualização

Convênios

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/contratos-ePermanente
convenios

Gratuidade

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/gratuidade

Sempre que houver
alterações
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Auditoria Independente 2018

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/images/PDFs/
Anual
relatorio_gestao_sesi_dr_rr_2018.pdf
http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/images/PDFs/
Anual
relatorio_de_auditoria_independente_2019.pdf

Código de Ética

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/images/PDFs/ Sempre que houver
codigo_etica_DR_RR_2017.pdf
alterações

Comitê de Ética

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/images/PDFs/ Sempre que houver
portaria_comite_etica.pdf
alterações

Dados de Infraestrutura

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/dados-deinfraestrutura

Ouvidoria

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/83-ouvidoria- Sempre que houver
externa
alterações

SAC

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/fale-conosco

RELACIONAMENTO
RELACIONAMENTOCOM
COMAASOCIEDADE
SOCIEDADE

Relatório de Gestão 2018

Permanente

Sempre que houver
alterações

5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários
Tabela 29 – Acesso à pesquisa de satisfação

Documento
Pesquisa de satisfação

Endereço para acesso
Ainda não disponível em site

Periodicidade
atualização
Bianual

5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes
A Unidade Jurisdicionada – UJ, verifica o grau de satisfação de seus clientes com os seus
serviços e com os requisitos de fornecimento, através de Pesquisa de Satisfação, avaliando os
resultados e implementando as melhorias e/ou ações corretivas e preventivas necessárias.
A pesquisa de satisfação é realizada a cada dois anos, tendo histórico de realização desde
2003, sendo que até 2011 a mesma era realizada anualmente. Atende a um dos Objetivos da
Qualidade que é conhecer o nível de satisfação dos clientes e também contribui para os outros
objetivos de conhecer as expectativas manifestadas pelos clientes, avaliar a conformidade e
promover a melhoria contínua dos processos.
No âmbito da estratégia, a pesquisa contribui para cumprimento da Missão e Visão do SESI,
impactando mais diretamente nos Objetivos Estratégicos: OEO 1 – garantir a sustentabilidade
institucional, política e financeira e OEO 4 – aumentar a participação de mercado com a oferta
de serviços que atendam às necessidades dos clientes com foco em inovação.
Em 2019, a pesquisa de satisfação foi realizada pela primeira vez de forma terceirizada, por
amostragem, de acordo com a utilização dos serviços e público participante dos eventos
contemplando os diferentes grupos de clientes do SESI-RR, gerando indicadores que permitam
conhecer os índices de satisfação dos clientes (industriários e comunidade).
Este ano a amostra total foi de 1.171 questionários aplicados, sendo 475 (quatrocentos e
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setenta e cinco) na Educação; 317 (trezentas e dezessete) na Saúde e 379 (trezentas e setenta
e nove) no Lazer.

O gráfico abaixo mostra a série histórica dos últimos três anos, onde é possível visualizar que
a entidade tem mantido um percentual de satisfação excelente, em 2019, mesmo ficando
abaixo da meta considera-se um resultado muito bom, uma vez que o grau de satisfação dos
clientes está em 90%, podendo ser classificado como um percentual da zona de excelência.
Figura 19 - Índices Gerais de Satisfação

5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários
Cabe ressaltar que em 2019 foi realizada a décima terceira pesquisa de satisfação com os
clientes do SESI-RR, e desde 2006 foi sistematizada a elaboração do Plano de Implementação
de Melhorias, que tem o objetivo de identificar os critérios que não alcançaram a meta de
satisfação, bem como o planejamento de ações que possam potencializar o resultado para
que no ano seguinte o critério alcance a meta.
Pela primeira vez o Departamento Regional realizou uma pesquisa para medir o
alcance/efetividade da Visão de Futuro: Ser reconhecido pela indústria roraimense como
provedor de soluções em educação e qualidade de vida.
O público-alvo foi empresas clientes, onde 101 (cento e um) representantes responderam a
oito perguntas que possibilitaram medir a satisfação com os serviços ofertados pelo SESI/RR.
O Índice Geral de Satisfação (IGS) foi calculado usando o método Net Promoter Score (NPS) e
o resultado foi de 95%, comprovando o alcance da Visão da entidade, conforme mostra o
gráfico abaixo.
Figura 20 - Alcance/efetividade da Visão
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Desde 2015, a meta de satisfação estabelecida pelo SESI é de 95%, o Índice Geral de Satisfação
(IGS), considera o total das respostas com os conceitos Bom e Ótimo. Em 2019, o IGS de cada
uma das unidades foi: Educação 86%, Saúde, 98% e Lazer 93% e o SESI-RR obteve um Índice
Geral de Satisfação de 90%.

Legenda:
P1- Os produtos/serviços oferecidos pelo SESI contribuem para o aumento da produtividade da
empresa?
P2- Os produtos/ serviços ofertados pelo SESI contribuem para oferta de ambiente seguro para
seus trabalhadores?
P3- Na sua opinião o SESI promove solução em educação e qualidade de vida?
P4-As soluções/ serviços atendem a necessidade da sua empresa?
P5- Você considera o SESI/RR com referência estadual em educação e qualidade de vida?
P6- Qual o grau de interesse da empresa em continuar utilizando os produtos /serviços ofertados
pelo SESI?
P7- Avalie os meios de comunicação utilizados pelo SESI.
P8- Considerando todo o relacionamento que sua empresa tem com SESI/RR, dê uma nota de 0 a 4
para o seu nível de satisfação geral com a entidade.
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6- Desempenho financeiro e informações
contábeis
Em 2019, a Entidade contou com um orçamento total de R$ 20.701.146,00 devidamente
aprovado, sendo composto por dotações iguais para Receita e Despesa.
Tabela 30 – Quadro de Receitas Realizadas e Orçadas

Receitas (em milhares de reais)

2018

2019

2020

Receitas Correntes

16.343.819,49

18.662.988,98

20.121.322,00

Rec. de Contribuição

2.492.182,99

3.337.697,55

3.121.389,00

Rec. de Serviços

4.681.942,22

5.473.258,05

7.365.053,08

Subvenções e Aux.

7.922.975,40

8.040.760,07

8.333.886,00

Rec. de Convênios

455.732,71

966.991,83

366.800,00

Outras Receitas

790.986,17

844.281,48

934.193,92

Receitas de Capital

1.732.307,78

1.139.188,12

1.598.796,00

Subvenções Extraordinárias

1.732.307,78

1.139.188,12

1.598.796,00

Auxílios Extraordinários

0,00

0,00

0,00

18.076.127,27

19.802.177,10

21.720.118,00

TOTAL
Fonte: GFIN - Zeus

Figura 21 – Composição das Receitas – Realizadas 2019
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6.1- Desempenho financeiro do exercício

Análises:

As receitas de contribuição realizadas no valor de R$ 3.337.697,55 representam 17%, as
receitas de serviços no valor de R$ 5.473.258,05 representam 27%, as receitas de convênios
no valor de R$ 966.991,83 representam 5%. As receitas de subvenções e auxílios
representam 41%, as receitas de capital representam 6% e as outras receitas no valor de
R$ 844.281,48 representam 4% do total das receitas.
Em comparação ao exercício de 2018, houve uma realização a maior 9,54% no valor de R$
1.726.049,83. Os aumentos mais expressivos foram nas Receitas de Contribuições e
Receitas de serviços.
Tabela 31 – Quadro de Despesas Realizadas e Orçadas

Despesas (em milhares de reais)

2018

2019

2020

Despesas Correntes

14.741,631,37

16.610.431,37

18.421.318,00

Pessoal e Encargos

10.656.985,87

11.546.796,59

11.430.017,85

Ocupações e Utilidades

561.252,97

718.207,10

746.540,00

Materiais de Consumo

655.228,43

1.063.778,65

1.120.360,00

Serviços de Terceiros

1.937.290,82

2.292.626,96

3.881.071,68

Contribuições Regulamentares

286.849,19

352.658,17

333.049,98

Outras Despesas Correntes

644.024,09

636.363,71

910.278,49

Despesas de Capital

2.288.191,32

1.773.282,48

3.298.800,00

Investimentos

1.774.772,43

1.580.733,93

3.298.800,00

Amortizações

513.418,89

192.548,55

0,00

17.029.822,69

18.383.713,66

21.720.118,00

TOTAL
Fonte: DFIN - Zeus
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Em 2019 o SESI/RR executou um orçamento de receitas no valor R$ 19.802.177,10,
atingindo 95,65% de realização de um orçamento estimado em R$ 20.701.146,00.

DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Figura 22 – Composição das Despesas – Realizadas 2019

Análises:
As despesas alcançaram o montante de R$ 18.383.713,66, atingindo 88,8% do orçamento
previsto de R$ 20.701.146,00.
As despesas de pessoal e encargos representam 63% das despesas totais. As despesas com
ocupações e utilidades no valor de R$ 718.207,10 representam 4%, as despesas com
material de consumo no valor de R$ 1.063.778,65 representam 6%, as despesas com
serviços de terceiros no valor de R$ 2.292.626,96 representam 12%, as despesas com
contribuições regulamentares no valor de R$ 352.658,17 representam 2% e as outras
despesas no valor de R$ 636.363,71 representam 3% das despesas totais. E por fim, as
despesas de capital no valor de R$ 1.773.282,48 representam 10% das despesas totais.
Em comparação ao exercício de 2018, houve uma realização a maior de 8% no valor de R$
1.353.890,97. Os aumentos mais expressivos ocorreram nas despesas de pessoal e
encargos e material de consumo.
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6.2- Principais contratos firmados
Tabela 32 – Contratos firmados em 2019
Ord

1

007/2019

2

016/2019

3

005/2019

Objeto
Reforma e Adequação do campo de futebol no
Centro de Atendimento do Trabalhador – CAT –
Waldir Peccini –SESI/RR, bem como a Construção
do campo de futebol e adequação elétrica do
Centro de Atendimento do Trabalhador – CAT Fernando Bezerra – SESI/RR, em Boa Vista-RR.
Contratação de 01 (uma) empresa de publicidade
e propaganda especializada na prestação de
serviços de publicidade, envolvendo o estudo,
concepção, pesquisa, produção, execução,
veiculação, bem como a distribuição de materiais,
peças e campanhas de interesse do SESI/DR/RR,
conforme detalhamento constante nos anexos I e
II.
Contratação de empresa especializada para
fornecer um Programa Estruturado de Ensino
para professores e alunos da Educação Infantil,
Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio da Rede
SESI de Educação, composto por: Sistema
Estruturado de Ensino para a Educação Básica;
Simulado Prova Brasil para alunos do 5º e 9º ano
do Ensino Fundamental; Simulado ENEM para
alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio;
Programa de Educação Bilíngue (Língua
Portuguesa e Língua Inglesa) para a Educação
Básica; Sistema Estruturado de Ensino para o
Novo Ensino Médio e Desenvolvimento de
material didático inédito de Educação Básica para
a Rede SESI (nas versões Web e dispositivos
móveis), conforme descrito no Termo de
Referência, Anexo I do Edital que deu origem à
contratação.

Favorecido

CNPJ/CPF

Mod.
Licitação

Data da
contratação

Sit.

E.D.S
CONSTRUÇÕES

05.534.927/
0001-25

DIALOGA
PUBLICIDADE

EDITORA ÁTICA

Elem.
Despesa

Valor total

Concorrência

04/02/2019

E

O

3.2.01.01.
02.002

R$ 809.706,84

27.230.936/
0001-65

Concorrência

30/08/2019

A

O

3.1.01.06.
07

R$ 800.000,00

61.259.958/
0001-96

Concorrência
por adesão

20/02/2019

E

O

3.1.01.03.
02

R$ 421.472,60

Nat.
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Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas
Contrato
/ano

010/2019

5

Várias
AF’s

6

018/2019

7

002/2019

8

001/2019

9

024/2019

Contratação de pessoa jurídica para a prestação
de serviço de consultoria para implantar a
ferramenta de gestão do relacionamento com o
cliente – CRM, no SESI/RR, de forma integrada
com o planejamento do Sistema Indústria.
Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e
tendas (gazebo), lote II, para atender às
necessidades dos setores da Unidade de
Educação - Centro de Educação do Trabalhador
João de Mendonça Furtado – SESI/RR, conforme
especificações e quantitativo descrito no Termo
de Referência (Anexo I).
Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e
tendas (gazebo), lotes I e IV, para atender às
necessidades dos setores da Unidade de
Educação - Centro de Educação do Trabalhador
João de Mendonça Furtado – SESI/RR, conforme
especificações e quantitativo descrito no Termo
de Referência (Anexo I).
Contratação de empresa especializada para
adequação dos guardas corpos e corrimão da
quadra poliesportiva, piscina e prédio
administrativo, assim como substituição de
cerâmica/rejunte da piscina do CAT – Fernando
Bezerra, a fim de atender as necessidades do
SESI/RR, conforme d do projeto básico e seus
anexos.

MUNDIAL
REFRIGERAÇÃO

27.390.535/
0001-72

Pregão
Eletrônico

25/03/2019

E

O

3.2.01.01.
03.006

R$ 262.779,29

PROSSERV
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA
- ME

04.548.553/
0001-34

Pregão
Eletrônico

01/04/2019

A

O

3.1.01.03.
09

R$ 204.679,36

SENAI PARANÁ

03.776.284/
0022-25

PDL

06/11/2019

A

O

3.1.01.06.
02

R$ 197.367,50

DELTA
PRODUTOS E
SERVIÇOS

11.676.271/
0001-88

Pregão
Eletrônico

05/02/2019

E

O

3.2.01.01.
03.001

R$ 132.233,01

JOMARI
MARCENARIA

73.044.505/
0001-21

Pregão
Eletrônico

25/01/2019

E

O

3.2.01.01.
03.001

R$ 118.839,99

E.D.S
CONSTRUÇÕES

05.534.927/
0001-25

Carta Convite

19/12/2019

E

O

3.2.01.01.
02.002

R$ 106.876,61

72

DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

4

Contratação de pessoa jurídica para
fornecimento e instalação de centrais de arcondicionado, conforme condições,
especificações e quantitativos estabelecidos
neste contrato.
Registro de preços para aquisição de materiais
laboratoriais, odontológicos e médico hospitalar,
para atender a UER/Saúde do Serviço Social da
Indústria – SESI/RR, observadas as especificações
descritas, nesta ata de registro de preços.

10

003/2019

Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e
tendas (gazebo), lote III, para atender às
necessidades dos setores da Unidade de
Educação - Centro de Educação do Trabalhador
João de Mendonça Furtado – SESI/RR.

MICRO SERVICE

02.405020/
0001-78

Pregão
Presencial

24/01/2019

E

O

3.2.01.01.
03.001

R$ 83.881,00

Elem.
Despesa

Valor total

Tabela 33 – Contratos pagos em 2019
Ord

1

007/2019

2

016/2019

3

005/2019

Objeto
Reforma e Adequação do campo de futebol no
Centro de Atendimento do Trabalhador – CAT –
Waldir Peccini –SESI/RR, bem como a Construção
do campo de futebol e adequação elétrica do
Centro de Atendimento do Trabalhador – CAT Fernando Bezerra – SESI/RR, em Boa Vista-RR.
Contratação de 01 (uma) empresa de publicidade
e propaganda especializada na prestação de
serviços de publicidade, envolvendo o estudo,
concepção, pesquisa, produção, execução,
veiculação, bem como a distribuição de materiais,
peças e campanhas de interesse do SESI/DR/RR,
conforme detalhamento constante nos anexos I e
II.
Contratação de empresa especializada para
fornecer um Programa Estruturado de Ensino
para professores e alunos da Educação Infantil,
Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio da Rede
SESI de Educação, composto por: Sistema
Estruturado de Ensino para a Educação Básica;
Simulado Prova Brasil para alunos do 5º e 9º ano
do Ensino Fundamental; Simulado ENEM para
alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio;
Programa de Educação Bilíngue (Língua
Portuguesa e Língua Inglesa) para a Educação
Básica; Sistema Estruturado de Ensino para o
Novo Ensino Médio e Desenvolvimento de
material didático inédito de Educação Básica para
a Rede SESI (nas versões Web e dispositivos

Favorecido

CNPJ/CPF

Mod.
Licitação

Data da
contratação

Sit.

E.D.S
CONSTRUÇÕES

05.534.927/
0001-25

Concorrência

04/02/2019

E

O

3.2.01.01.
02.002

R$ 809.706,84

DIALOGA
PUBLICIDADE

27.230.936/
0001-65

Concorrência

30/08/2019

A

O

3.1.01.06.
07

R$ 382.552,61

61.259.958/
0001-96

Concorrência
por adesão

20/02/2019

E

O

3.1.01.03.
02

R$
342.5246,49

EDITORA ÁTICA

Nat.
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Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas
Contrato
/ano

AF’s/2019

5

002/2019

6

003/2019

7

018/2019

8

010/2019

9

001/2019

Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e
tendas (gazebo), lote II, para atender às
necessidades dos setores da Unidade de
Educação - Centro de Educação do Trabalhador
João de Mendonça Furtado – SESI/RR, conforme
especificações e quantitativo descrito no Termo
de Referência (Anexo I).
Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e
tendas (gazebo), lote III, para atender às
necessidades dos setores da Unidade de
Educação - Centro de Educação do Trabalhador
João de Mendonça Furtado – SESI/RR.
Contratação de pessoa jurídica para a prestação
de serviço de consultoria para implantar a
ferramenta de gestão do relacionamento com o
cliente – CRM, no SESI/RR, de forma integrada
com o planejamento do Sistema Indústria.
Contratação de pessoa jurídica para
fornecimento e instalação de centrais de arcondicionado, conforme condições,
especificações e quantitativos estabelecidos
neste contrato.
Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e
tendas (gazebo), lotes I e IV, para atender às
necessidades dos setores da Unidade de
Educação - Centro de Educação do Trabalhador
João de Mendonça Furtado – SESI/RR, conforme
especificações e quantitativo descrito no Termo
de Referência (Anexo I).

PROSSERV
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA
- ME

04.548.553/
0001-34

Pregão
Eletrônico

01/04/2019

A

O

3.1.01.03.
09

R$ 204.679,36

DELTA
PRODUTOS E
SERVIÇOS

11.676.271/
0001-88

Pregão
Eletrônico

05/02/2019

E

O

3.2.01.01.
03.001

R$ 132.233,00

MICRO SERVICE

02.405020/
0001-78

Pregão
Presencial

24/01/2019

E

O

3.2.01.01.
03.001

R$ 83.881,00

SENAI PARANÁ

03.776.284/
0022-25

PDL

06/11/2019

A

O

3.1.01.06.
02

R$ 19..736,75

MUNDIAL
REFRIGERAÇÃO

27.390.535/
0001-72

Pregão
Eletrônico

25/03/2019

E

O

3.2.01.01.
03.006

-

JOMARI
MARCENARIA

73.044.505/
0001-21

Pregão
Eletrônico

25/01/2019

E

O

3.2.01.01.
03.001

-
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4

móveis), conforme descrito no Termo de
Referência, Anexo I do Edital que deu origem à
contratação.
Registro de preços para aquisição de materiais
laboratoriais, odontológicos e médico hospitalar,
para atender a UER/Saúde do Serviço Social da
Indústria – SESI/RR, observadas as especificações
descritas, nesta ata de registro de preços.

024/2019

E.D.S
CONSTRUÇÕES

05.534.927/
0001-25

Carta Convite

19/12/2019

E

O

3.2.01.01.
02.002

-
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10

Contratação de empresa especializada para
adequação dos guardas corpos e corrimão da
quadra poliesportiva, piscina e prédio
administrativo, assim como substituição de
cerâmica/rejunte da piscina do CAT – Fernando
Bezerra, a fim de atender as necessidades do
SESI/RR, conforme d do projeto básico e seus
anexos.
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6.3- Transferências, convênios e congêneres
6.3.1- Transferências para federações e confederações
Tabela 34 – Transferências para Federações e Confederações
Objeto

Convenente

Valor da Data da
CNPJ/ CPF Contrapar Firmatu Sit. Nat.
tida
ra

Transf. 1

Transf.
Estatut
ária

Contribuinte
como
mantenedor
da FIERR

Federação das
Indústrias do
Estado de
Roraima/FIER

84.007.251
/0001-98

-

02/01/20
14

P

O

233.279,08

Transf. 2

Contrat
o de
Repass
e

Contribuinte
como
mantenedor
do IEL

Instituto
Euvaldo
Lodi/IEL

02.777.249
/0001-33

-

02/01/20
14

P

O

119.379,09

Total

Valor
total
DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Transfer Instru
ência mento

352.658,17

6.3.2- Convênios e congêneres
Tabela 35 – Convênios e congêneres
CNPJ/
Valor da
CPF Contrapartida

Data da
firmatura

Convênio

Objeto

Convenente

Sit. Nat.

Valor total

Convênio 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Convênio 2

Total

*Não há conteúdo a ser informado
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O SESI/RR realiza tratamento contábil mensal dos seus bens móveis e imóveis por meio de
sistema informatizado de patrimônio com taxas de depreciação, amortização e exaustão
fixadas conforme os critérios e procedimentos estabelecidos pelo Conselho Nacional do SESI
em consonância com a NBC T 16.9 e 16/10. O referido cálculo ocorre mensalmente e em
seguida as informações são enviadas à Contabilidade para incluir as informações no balanço
contábil mensal.
Os bens da entidade são depreciados pelo método linear às taxas estabelecidas em função do
tempo de vida útil do bem, fixadas por espécie de bem, como segue:
 Imóveis........................................................................................2% aa
 Mobiliários e Máquinas e Equipamentos................................... 10% aa
 Veículos e Equipamentos de Informática....................................20% aa
O bem somente poderá ser depreciado após instalação, posto em serviço ou em condições de
produzir. A taxa de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual se possa
esperar a utilização econômica do bem.

6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos
referentes à gratuidade dos cursos (somente para as entidades do Sesc, Senai,
Sesi e Senac).
6.5.1- Informações gerais
Em 2008 foram incorporados ao Regulamento do SESI dispositivos estabelecendo a ampliação
gradual de recursos provenientes da receita compulsória para a educação e para gratuidade
que, até atingir em seis anos, a meta de 33,33% da Receita Líquida de Contribuição
Compulsória em Educação Básica e Continuada, dos quais, a metade é destinada para vagas
gratuitas.
Em 2019, este Regional aplicou 52,92% dos recursos dessa receita líquida de contribuição
compulsória, em Educação e 21,09% em vagas para a gratuidade regulamentar, resultando na
realização de 2.526 matrículas gratuitas.
Nos quadros abaixo, serão apresentados os resultados alcançados por este regional, no
exercício de 2019, em relação ao cumprimento da meta de gratuidade regulamentar.
Cabe destacar que, para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio hora-aluno, ou
seja, são utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, conforme
estabelecido no Regulamento do SESI, Art.6, §4º, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5
de novembro de 2008.
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6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de
itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

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

RECEITAS

Realizado 2019

Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC)

12.517.645,74

Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)¹

10.420.940,08

Compromisso de Aplicação de Recursos em Educação²

3.473.299,33

Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade³

1.737.170,71
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Tabela 36 - Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade

DESPESAS
em Educação

5.514.678,80

em Gratuidade

2.197.764,68

HORA-ALUNO 4
Hora-aluno realizado

936.302

Hora-aluno realizado em Gratuidade

253.384

Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Educação5

2.041.379,47

Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Educação

52,9%

Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade6

460.593,97

Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade

21,09%

Fonte: SESI-DR-RR – ZEUS e Sistema de Medição de Desempenho - SMD/2019

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- Hora-aluno: Entende-se por hora-aluno a soma das horas realizadas para os alunos
regularmente matriculados em cursos de educação básica e continuada, sem descontar as
faltas.
5. Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Educação: Corresponde ao
resultado (positivo ou negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição
compulsória destinada para a gratuidade, em relação ao compromisso de 33,33%.
6. Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade: Corresponde ao
resultado (positivo ou negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição
compulsória destinada para a gratuidade, em relação ao compromisso de 16,67%.
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Programa/Modalidade

Matrícula Total em
Gratuidade Regulamentar

Educação Infantil

29

Creche

10

Pré-Escola

19

Ensino Fundamental

48

1º ao 5º Ano

47

6º ao 9º Ano

1

Ensino Médio

9

Ensino Médio

-

Ensino Médio Itinerários

9

Educação de Jovens e Adultos

398

EJA – Ensino Fundamental anos iniciais presencial

-

EJA – Ensino Fundamental anos iniciais EaD

-

EJA - Ensino Fundamental anos finais presencial

-

EJA - Ensino Fundamental anos finais EaD

100

EJA - Ensino Médio Presencial

-

EJA - Ensino Médio EaD

298

Total

484
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Tabela 37. Matrículas em Educação Básica Realizadas em Gratuidade Regulamentar

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD/2019

Tabela 38. Matrículas em Educação Continuada Realizadas em Gratuidade Regulamentar

Programa/Modalidade

Matrícula Total em
Gratuidade Regulamentar

Educação Continuada

2.042

Educação Continuada em Educação

514

Educação Continuada em Saúde e Segurança
Educação Continuada em Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade
Socio empresarial

1.017

Educação Continuada em Promoção de Saúde

511

Educação Continuada em Cultura

-

Esporte - Atleta do Futuro

-

Total

2.042

-

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD/2019

79

Tabela 39. Hora-Aluno em Educação Básica Realizado em Gratuidade Regulamentar

Educação Infantil
Creche
Pré-Escola

Hora-Aluno em Gratuidade
Regulamentar
23.345
8.050
15.295

Ensino Fundamental

45.238

1º ao 5º Ano

44.293

6º ao 9º Ano

945

Ensino Médio Regular

6.802

Ensino Médio

-

Ensino Médio Itinerários

6.802

Educação de Jovens e Adultos

168.843

EJA – Ensino Fundamental anos iniciais presencial

-

EJA – Ensino Fundamental anos iniciais EaD

-

EJA - Ensino Fundamental anos finais presencial

-

EJA - Ensino Fundamental anos finais EaD

36.960

EJA - Ensino Médio Presencial

-

EJA - Ensino Médio EaD

131.883

Total

244.228
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Programa/Modalidade

Fonte: SESI-DR-RR, Simulador da Gratuidade - Fechamento/2019.

Tabela 40. Hora-Aluno em Educação Continuada Realizado em Gratuidade Regulamentar

Educação Continuada

Hora-Aluno em Gratuidade
Regulamentar
9.156

Educação Continuada em Educação

2.248

Educação Continuada em Saúde e Segurança

4.648

Educação Continuada em Ética, Sustentabilidade e
Responsabilidade Socio empresarial

-

Educação Continuada em Promoção de Saúde

2.260

Educação Continuada em Cultura

-

Esporte - Atleta do Futuro

-

Total

9.156

Programa/Modalidade

Fonte: SESI-DR-RR, Simulador da Gratuidade - Fechamento/2019.
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Programa/Modalidade

Despesa Total em Gratuidade
Regulamentar

Educação Infantil

11,00

Creche

10,21

Pré-Escola

11,28

Ensino Fundamental

9,60

1º ao 5º Ano

9,88

6º ao 9º Ano

9,31

Ensino Médio

16,02

Ensino Médio

-

Ensino Médio Itinerário

16,02

Educação de Jovens e Adultos

6,98

EJA – Ensino Fundamental anos iniciais presencial

-

EJA – Ensino Fundamental anos iniciais EaD

-

EJA - Ensino Fundamental anos finais presencial

-

EJA - Ensino Fundamental anos finais EaD

10,15

EJA - Ensino Médio Presencial

-

EJA - Ensino Médio EaD

6,09

Total

9,51

DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Tabela 41 -Gasto Médio Hora-Aluno Realizado em Educação Básica

Fontes: SESI-DR-RR, Simulador da Gratuidade – Fechamento/2019

Tabela 42. Gasto Médio Hora-Aluno Realizado em Educação Continuada

Programa/Modalidade

Despesa Total em Gratuidade
Regulamentar

Educação Continuada

22,21

Educação Continuada em Educação

19,95

Educação Continuada em Saúde e Segurança

19,18

Educação Continuada em Ética, Sustentabilidade e
Responsabilidade Socio empresarial

-

Educação Continuada em Promoção de Saúde

33,31

Educação Continuada em Cultura

-

Esporte - Atleta do Futuro

-

Total

22,21

Fontes: SESI-DR-RR, Simulador da Gratuidade – Fechamento/2019
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Programa/Modalidade

Despesa Total em Gratuidade
Regulamentar

Educação Infantil

254.671,93

Creche

82.209,68

Pré-Escola

172.462,25

Ensino Fundamental

446.454,85

1º ao 5º Ano

437.657,71

6º ao 9º Ano

8.797,14

Ensino Médio

108.971,34

Ensino Médio

-

Ensino Médio Itinerário

108.971,34

Educação de Jovens e Adultos

1.178.358,25

EJA – Ensino Fundamental anos iniciais presencial

-

EJA – Ensino Fundamental anos iniciais EaD

-

EJA - Ensino Fundamental anos finais presencial

-

EJA - Ensino Fundamental anos finais EaD

375.173,46

EJA - Ensino Médio Presencial

-

EJA - Ensino Médio EaD

803.184,78

Total

1.988.456,36
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Tabela 43. Despesa Total em Educação Básica Realizada em Gratuidade Regulamentar

Fonte: Tabelas 39 e 41 apresentadas anteriormente.

Nota: Despesa total realizada em gratuidade regulamentar = gasto médio hora-aluno x hora-aluno
realizado em gratuidade regulamentar.
Tabela 44. Despesa Total em Educação Continuada Realizada em Gratuidade Regulamentar

Educação Continuada

Despesa Total em Gratuidade
Regulamentar
209.308,32

Educação Continuada em Educação

44.853,85

Educação Continuada em Saúde e Segurança
Educação Continuada em Ética, Sustentabilidade e
Responsabilidade Socio empresarial

89.171,64

Educação Continuada em Promoção de Saúde

75.282,83

Educação Continuada em Cultura

-

Esporte - Atleta do Futuro

-

Total

209.308,32

Programa/Modalidade

-

Fonte: Tabelas 40 e 42 apresentadas anteriormente.

Nota: Despesa total realizada em gratuidade regulamentar = gasto médio hora-aluno x hora-aluno
realizado em gratuidade regulamentar.
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6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas
Tabela 45 – Endereços de acesso

Endereço para acesso

Balanço Patrimonial

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/demonstracoescontabeis

Balanço Orçamentário

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/demonstracoescontabeis

Balanço Financeiro

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/demonstracoescontabeis

DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Demonstração contábil/notas explicativas

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/demonstracoes-

Demonstração das Variações Patrimoniais contabeis
Demonstração dos Fluxos de Caixa

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/demonstracoescontabeis

Notas Explicativas

http://sesirr.tempsite.ws/transparencia/demonstracoescontabeis

Os demonstrativos contábeis do exercício de 2018 serão publicados oportunamente no
endereço acima informado, após exame e opinião da auditoria independente, bem como,
apreciação pelos Conselhos Nacional e Regional.

6.7 - Demonstrações contábeis e n o t a s explicativas feitas de a c o r d o
com legislação específica
Não se aplica à Unidade.
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7- Áreas especiais da gestão
A UJ apresenta nos quadros a seguir, as informações no que se refere a composição da força
de trabalho, distribuição nos processos de apoio e finalístico, despesas relacionadas a pessoal,
entre outras.
7.1.1 - Estrutura de pessoal da unidade
Tabela 46 – Estrutura de pessoal da UJ

Tipologias dos Cargos
Celetistas

Lotação Efetiva
Área Meio
51

Área Fim
181

Fonte: Sistema FPW
Tabela 47 – Força de Trabalho da UJ– Situação apurada em 31/12/2019
Lotação
Ingressos no
Tipologias dos Cargos
Autorizada
Efetiva
Exercício
Celetistas
0
214
80
Funções de Confiança
0
18
02
Temporários
0
0
0
Total de Servidores (1+2+3)
0
232
82

Egressos no
Exercício
69
03
0
72

Tabela 48 – Qualificação da força de trabalho quanto ao grau de escolaridade
Tipologias do Cargo

1
0
0
0
0
0

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
2
3
4
5
6
7
8
0
5
14
68
96
29
2
0
0
0
2
7
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
14
70 103 38
2

9
Celetistas
0
Funções de Confiança
0
Terceirizados
0
Temporários
0
3.
Totais (1+2+3+4)
0
LEGENDA
Nível de Escolaridade,
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 –
Doutorado/Pós-Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Fonte: Sistema FPW
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7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados

7.1.2 - Demonstrativo das despesas com pessoal
Tabela 49– Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos três anteriores
Despesas Variáveis
Benefíci
os
Gratificações Adicio Indeni Assisten
nais
zações ciais e
previde
nciários

Demais
Despes
as
Variávei
s

Despesa
s de
Exercício
s
Anterior
es

Decisõe
s
Judiciai
s

0,00
0,00
0,00

21.567,81
18.971,37
61.191,28

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.856.012,85
5.284.724,64
5.431.122,55

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

586.516,40
718.230,52
751.405,33

Retribuições

Total

Celetistas
2019
5.834.445,04
2018
5.265.753,27
2017
5.369.931,27
Funções de Confiança
2019
586.516,40
Exercícios 2018
718.230,52
2017
751.405,33
Temporários
2019
Exercícios 2018
2017
Exercícios

Fonte: Sistema ZEUS e FPW

A gestão de pessoas é uma das áreas consideradas essenciais para o bom desempenho de
uma unidade. Por meio dela é possível avaliar e promover a capacidade de atendimento, bem
como, a motivação e a qualidade com que os serviços serão ofertados.
Nesse sentido, a Unidade direciona inicialmente o maior investimento para as áreas
finalísticas que são aquelas em que estarão direcionadas aos usuários, conforme comprovado
no quadro apresentado acima.
O regional continua seguindo a orientação para a priorização de colaboradores para as áreas
finalísticas, que é o que vem ocorrendo nos últimos anos quando se refere a necessidade de
redução de pessoas, priorizando a baixa no número de colaboradores das áreas meio, suporte
e gestão em detrimento da manutenção da área fim.
Os riscos relacionados a gestão de pessoas estão identificados principalmente, na limitação
de recursos voltados para as despesas de pessoal, o que inviabiliza a implantação de novas
políticas e critérios de promoção à força de trabalho, impossibilitando a retenção de talentos,
oferta de salários mais atrativos e outros benefícios ofertados pelo mercado.
Como forma de mitigar esse risco, a Unidade revisou os programas de gestão de pessoas, tais
como: Programa de Educação Corporativa, Programa de Avaliação de Desempenho, Programa
de Benefícios e Reconhecimento Funcional e Plano de Cargos, Carreiras e Salários.
Visando proporcionar capacitações focadas para as áreas de atuação e direcionamento para
o atingimento dos objetivos estratégicos da instituição, encontra-se em fase de
desenvolvimento a construção das Trilhas de Conhecimento para todos os cargos, com o
intuito de proporcionar maior qualificação aos empregados da instituição.
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Tipologias/
Exercícios

Vencimentos
e Vantagens
Fixas

Os resultados da gestão de pessoas são monitorados e geridos por meio de indicadores e por
meio destes, a Unidade busca melhorar continuamente, focando ações pontuais conforme
seus resultados.
7.1.3 - Quadro de Indicadores de Recursos Humanos
Nome do Indicador

Meta Prevista

Índice de absenteísmo

SM

Índice de Acidentes de Trabalho e
Doenças Ocupacionais

SM

ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

Tabela 50 – Quadro de indicadores

Meta Realizada

6%

1,75 %
1,68% de CAT’S (4 ocorrências
do quadro de colaboradores
do SESI)
16%

100%

85%

30h

59h

98% (Bianual)

93,08%

Índice de rotatividade
% de funcionários capacitados nos
cursos UNIDUSTRIA
Tempo médio de capacitação
Índice de Satisfação com os serviços
internos
Índice de Clima Organizacional

92% (Bianual)

90,62%

Índice de Progressão

98%

79,22%

7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros
No SESI, no âmbito dos órgãos normativos, os administradores são os membros dos conselhos
nacional e regionais. Nos órgãos administrativos, o Diretor Geral do Departamento Nacional
(art. 32, §1º) e os diretores dos departamentos regionais (art. 44), de acordo com seu
Regulamento (Decreto 57.375/1965).
Conforme previsto, os membros dos Conselhos não recebem salário.

7.3- Gestão de patrimônio imobiliário
No SESI/RR a gestão patrimonial é centralizada na Divisão de Materiais e Patrimônios –
DIVMAP, porém existe uma Comissão de Patrimônio para suporte e execução dos trabalhos,
tais como: realização do inventário anual, tombamento das novas aquisições e baixas
patrimoniais.
As notas fiscais de patrimônio são classificadas pela Contabilidade e encaminhadas para a
DIVMAP realizar as novas incorporações no sistema. Após as incorporações, são emitidas as
etiquetas de patrimônio para que seja realizado o tombamento dos bens.
As movimentações de transferência e baixa são realizadas no sistema PatriRP pela DIVMAP,
porém as Unidades encaminham formulários específicos, solicitando-as.
No 4º trimestre de cada exercício, a Comissão de Patrimônio realiza o Inventário Patrimonial
em cada Unidade, e após conclusão dos trabalhos, os relatórios de Inventário são
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O Inventário com relação das baixas, devidamente atualizado e assinado pela Comissão de
Patrimônio devem passar por aprovação do Conselho na última reunião do exercício.
No tocante à infraestrutura, o quadro abaixo apresenta a relação dos imóveis pertencentes à
entidade referente ao exercício 2019:
Tabela 51 - Relação de Imóveis Próprios – Exercícios: 2017, 2018 e 2019

Localização Do
Imóvel
Unidade Estratégica
de Resultados
SESI/SENAI - Av.
Capitão Júlio Bezerra,
363 - Centro. Boa
Vista-RR.

Centro de Atividade
do Trabalhador Senador Fernando
Bezerra - Av.
Brigadeiro Eduardo
Gomes, 3710,
Aeroporto. Boa VistaRR.

Valor 2017

Valor 2018

R$ 1.360.861,95 R$ 1.360.861,95

R$ 7.621.225,91 R$ 8.408.523,39

Centro de Educação
do Trabalhador - João
de Mendonça Furtado
- Av. Brigadeiro
R$ 8.572.201,80 R$ 8.572.201,88
Eduardo Gomes, 3786,
Aeroporto. Boa VistaRR.

Valor 2019

%

R$ 1.360.861,95 5,58

Finalidade

Cedido

O Centro oferece
serviços de Saúde e
Segurança do Trabalho,
odontologia, clínica
médica e exames de
auxílio diagnóstico,
R$ 8.408.523,39
34,48 serviços de Esporte,
Cultura, Lazer,
Programas de
Qualidade de Vida e
Responsabilidade Social
Corporativa.
Centro Educacional que
oferece serviços de
Educação: Infantil e
Fundamental do 1° ao
R$ 8.572.201,88
35,15 9° ano, Novo Ensino
Médio, Educação
Continuada e de Jovens
e Adultos.

Centro Atividade do
Trabalhador - Waldir
Peccini - Rua Parque
Industrial, 537,
Governador Aquilino
Mota Duarte. Boa
Vista-RR.

R$ 5.160.614,82 R$ 5.487.554,36

O Centro oferece
serviços de Saúde e
Segurança do Trabalho,
odontologia, coleta de
exames de auxílio
R$ 5.487.554,36
diagnóstico, serviços de
22,50
Esporte, Cultura, Lazer,
Programas de
Qualidade de Vida e
Responsabilidade Social
Corporativa.

Indústria do
Conhecimento Mané

R$ 163.535,28

R$ 163.535,28

R$ 163.535,28

0,67

Oferta de consultas ao
acervo bibliográfico
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encaminhados aos cuidados da Divisão de Materiais e Patrimônio - DIVMAP para as devidas
atualizações no Sistema. No término de cada Inventário, é realizado o processo de Leilão ou
Doação para os bens a serem baixados.

(livros, revistas,
folhetos) e pesquisas
na internet.

R$ 394.421,29

R$ 394.421,29

Total do imobilizado

R$ 394.421,29

1,62

Unidade de Suporte e
Gestão.

24.387.098,15

7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade
Não aplicável à natureza jurídica da UJ.
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Garrincha - Av. Mário
Homem de Melo, S/N,
Tancredo Neves. Boa
Vista-RR.
Anexo Casa da
Indústria - Av.
Benjamim Constant,
876, Centro.

8- Conformidade da gestão e demandas de
órgãos de controle
CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOES DE CONTROLE

8.1- Tratamento de Deliberações do TCU
Não há conteúdo a ser informado.

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno
Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada.

8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna
A Unidade não possui estrutura de auditoria interna.
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9- Apêndices
9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema
APÊNDICES

Não se aplica a unidade.

9.2- Outras análises referentes às entidades do Sistema
Não se aplica a unidade.

9.3- Quadros, tabelas e figuras complementares
Não há conteúdo a ser informado.
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