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1- Apresentação 

 

Este Relatório está estruturado em oito itens Contábeis e de Gestão, além de apêndices e anexos, 

conforme detalhado em sumário. 

Por ser o SESI uma entidade privada, enquadrada na natureza jurídica de serviço social autônomo, os 

seguintes itens do Anexo II da Decisão Normativa – TCU nº 178, de 23 de outubro de 2019, não são 

aplicáveis à sua realidade: 

 6.7. Demonstrações contábeis e notas explicativas de acordo com legislação específica; 

 7.2. Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros;  

 7.4. Gestão ambiental e sustentabilidade.  

Em 2019, a cobertura de empresas e de trabalhadores atendidos foi mantida e ampliou-se a oferta 

de Educação Básica Regular (aumento de 15% em relação a 2018). Buscou-se avançar na qualificação 

dos serviços e no desenvolvimento de novas soluções em Saúde e Segurança na Indústria (SSI), com 

foco no SESI Viva+; na inovação, por meio da diferenciação do portfólio de produtos e de processos 

de negócios, das iniciativas do Centro de Inovação SESI em Prevenção da Incapacidade, do Centro de 

Epidemiologia e da Escola SESI de Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho. Para sustentar o 

crescimento e a melhoria dos serviços, foram mantidos os esforços nos investimentos (interior e 

Região Metropolitana de Salvador), embora não se tenha alcançado o percentual de execução 

previsto.  

As principais realizações da Gestão, no exercício, estão relatadas a seguir: 

 Iniciadas as atividades nas instalações da nova Unidade Teixeira de Freitas, com a realização 

do curso “Desvendando o eSocial”. A capacitação contou com a presença de 49 profissionais, 

de 25 empresas, que tiveram a oportunidade de adquirir mais conhecimentos sobre o 

eSocial, conhecer o SESI Viva+ e a estrutura da nova unidade; 

 Ampliada a atuação da Educação Regular no interior com a implantação do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano) na Escola SESI João Ubaldo Ribeiro (Unidade Luís Eduardo 

Magalhães), que efetivou 134 matrículas neste segmento de Ensino; 

 Automatizados 28 processos de Saúde e Segurança na Indústria, por meio da ferramenta 

Business Process Management Suite - BPMS Orquestra, promovendo uma melhor gestão por 

resultados. Essa iniciativa proporcionou mais agilidade no ambiente de negócio, redução de 

desperdícios, aumento no nível de compliance, maior integração entre áreas, além da 

melhoria na qualidade da informação. Nessa ação, foram capacitados 54 profissionais do SESI 

Bahia; 

 O SESI manteve seu Sistema de Gestão, com foco na gestão de processos e riscos, certificado 

na nova versão da NBR ISO 9001:2015. 
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Principais dificuldades para a realização dos objetivos: 

 Realizar os investimentos necessários, no tempo previsto, para ampliação e requalificação 

das instalações físicas e atualização tecnológica, a fim de atender aos desafios propostos; 

 Adequar as soluções de SSI para atendimento às empresas, diante de um ambiente 

regulatório instável; 

 Cumprir os requisitos da gratuidade, tendo em vista incertezas quanto aos valores da receita 

de contribuição e o controle da elegibilidade do público alvo. 
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2- Visão Geral da Unidade Prestadora de Contas 
O Serviço Social da Indústria – SESI foi criado pela Confederação Nacional da Indústria, em 1º de 

Julho de 1946, com base no Decreto Lei nº 9.403, de 25 de junho do mesmo ano. Conforme o 

referido decreto, o SESI tem como fonte de custeio a contribuição compulsória dos estabelecimentos 

industriais, de comunicação e pesca. Possui como principal atividade estudar, planejar e executar 

medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores da indústria e 

atividades assemelhadas. Segundo o Regulamento, em cada Estado onde for implementada uma 

Federação das Indústrias deve ser criado um Regional, com autonomia administrativa de seus 

serviços, gestão dos seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias. É uma entidade de 

direito privado, sem fins lucrativos, com atuação em todo território nacional. 

As atividades do SESI Bahia foram iniciadas em 1º de maio de 1948, pelo então presidente da 

Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Augusto Viana Ribeiro dos Santos.  

Desde a sua criação, o Regulamento do SESI vem sendo ajustado para responder aos desafios 

presentes. Assim, encontra-se em vigor o Regulamento aprovado em 2008, pelo Decreto nº 6.637. 

 

2.1- Identificação da Unidade 
 

 

Figura 1 – Organograma do SESI/DR/BA 
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Identificação dos Administradores 

Cargo Nome CPF Período de gestão 

Superintendente do SESI Armando Alberto da Costa Neto 329.272.905-04 01/01/2019 a 24/06/2019 
05/07/2019 a 20/11/2019 
03/12/2019 a 31/12/2019 

Superintendente do SESI (substituto) 
Superintendente do SESI (substituto) 

Amélio Miranda Junior 
Ana Paula Chagas de Carvalho 

358.591.805-00 
580.365.635-68 

25/06/2019 a 04/07/2019 
21/11/2019 a 02/12/2019 

 
Membros do Conselho Regional: 

 

Presidente do Conselho Antonio Ricardo Alvarez Alban 261.812.235-68 01/01/2018 a 14/04/2019 
26/04/2019 a 18/08/2019 
31/08/2019 a 10/10/2019 
26/10/2019 A 31/12/2019 

Representante da Indústria (Titular) Carlos Alberto Lopes de Araújo 394.999.365-72 01/01/2019 a 31/12/2019 

Representante da Indústria (Titular) Carlos Henrique de Oliveira 
Passos  

273.300.524-34 01/01/2019 a 31/12/2019 

Representante da Indústria (Titular) João Schaun Schnitman 325.755.645-49 01/01/2019 a 31/12/2019 

Representante da Indústria (Titular) Victor Fernando Ollero Ventin 036.074.025-15 01/01/2019 a 31/12/2019 

Representante do Governo do Estado Djalma Ferreira Pessoa 000.525.235-00 01/01/2019 a 31/12/2019 

Representante do Ministério do 
Trabalho (Titular) 

Gerta Angélica Schultz Côrtes 
Fahel 

649.093.525-20 01/01/2019 a 31/12/2019 

Representante da Área de 
Comunicação (Titular) 

José Oliveira dos Santos 393.344.145-53 01/01/2019 a 31/12/2019 

Representante dos Trabalhadores na 
Indústria (Titular) 

André Felipe Pereira  398.754.235-72 01/01/2019 a 31/12/2019 

Diretores: 
 

Diretor Regional do SESI Antonio Ricardo Alvarez Alban 261.812.235-68 01/01/2018 a 14/04/2019 
26/04/2019 a 18/08/2019 
31/08/2019 a 10/10/2019 
26/10/2019 A 31/12/2019 

Diretor Regional do SESI (substituto) Carlos Henrique de Oliveira 
Passos 

273.300.524-34 15/04/2019 a 25/04/2019 

Diretor Regional do SESI (substituto) Angelo Calmon de Sa Junior 272.289.915-91 19/08/2019 a 30/08/2019 

Diretor Regional do SESI (substituto) João Baptista Ferreira 036.604.515-68 11/10/2019 a 25/10/2019 
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Unidades Descentralizadas 

Nome Principal Atividade     Responsável 
   Telefone e  

e-mail 
Endereço 

Unidade 
Lucaia 

 

Unidade de Segurança e Saúde no Trabalho 
(SST) e Promoção da Saúde, que inclui 
Odontologia, além de Responsabilidade 
Social, em consonância com as demandas da 
indústria e dos seus industriários. Sua área 
de atendimento abrange a Região 
Metropolitana de Salvador e o Litoral Norte, 
totalizando 30 municípios. As ações são 
centradas no exercício da prevenção, com 
propostas para a melhoria da qualidade de 
vida dos trabalhadores da indústria com 
soluções customizadas ou pelo seu portfólio 
de serviços: gestão do absenteísmo e retorno 
ao trabalho; atendimento às NR (principais 7, 
9, 12 e 18); exames ocupacionais; outros 
serviços (Assessoria em Gestão de SST; Ações 
de Promoção de Saúde: Odontologia, 
Campanhas de Imunização, Programa de 
Prevenção ao Uso de Drogas, Atividade Física 
Corporativa, Cursos, Treinamentos e 
Palestras).  

Andreia Sousa 
de Araújo  

(71) 3879-5305 

 

andreias@ 
fieb.org.br 

Av. Juracy 
Magalhães Jr., 956 - 
Rio Vermelho. 

Salvador – Bahia 

CEP: 41.940-060  

 

 

Unidade 
Rio 
Vermelho 

 

Unidade temática de Cultura, cuja área de 
atendimento abrange a Região 
Metropolitana de Salvador e o Litoral Norte, 
totalizando 30 municípios. Possui um Teatro, 
estruturado com equipamentos modernos 
de sonorização e iluminação cênica. Com 
uma programação de qualidade, oportuniza 
o acesso de trabalhadores à cultura. Além do 
Teatro, a Unidade desenvolve o Programa 
Arte na Empresa que consiste em projetos 
culturais para atender demandas das 
indústrias, além de valorizar o potencial 
artístico do trabalhador e seus dependentes 
por meio dos festivais, mostras e concursos.  

Maria 
Angélica 
Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

A (71) 3616-7080 

 

angelica@ 
fieb.org.br 

Rua Borges dos 
Reis, 9 - Rio 
Vermelho. 

Salvador – Bahia 

CEP: 41.950-600 

 

Unidade 
Valença 

É o Centro Turístico do SESI e está localizado 
na região do baixo sul da Bahia. Sua 
estrutura física é composta de: 24 Chalés, 
oito mil m² de área para camping, piscina 
olímpica e infantil, quadras de tênis, 
poliesportiva e de areia, lanchonete e 
restaurante. 

Alexandre 
Melecchi 
Macchi 

 

 

(75) 3641-3040 

alexandrem@fieb.org
.br 

 

Rua Álvaro Maciel, 
0 - São Félix. 

Valença – Bahia 

CEP: 45.400-000 
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Unidades Descentralizadas 

Nome Principal Atividade     Responsável 
    Telefone e  

e-mail 
Endereço 

Unidade 
Simões 
Filho 

Centro Esportivo, situado no município 
Simões Filho. Sua área de atendimento 
abrange a Região Metropolitana de Salvador 
e o Litoral Norte, totalizando 30 municípios. 
Sua atuação está direcionada para atividades 
físicas e esportivas, competições e eventos 
esportivos, atendendo empresas industriais, 
seus trabalhadores e dependentes. Sua 
estrutura física é composta de piscinas, 
ginásio de esportes, quadras poliesportivas e 
pista de atletismo. 

Alexandre 
Melecchi 
Macchi 

 

 

(71) 3296-9300 

 

alexandrem@fieb.org
.br 

 

Av. Elmo Serejo 
Farias, 0 – CIA. 

Simões Filho – 
Bahia.  
CEP: 43.700-000 

Unidade 
Piatã 

 

Unidade escolar, denominada Escola SESI 
Djalma Pessoa, tendo sido a primeira escola 
no Modelo EBEP do DR-BA. Oferta para 
adolescentes e jovens, o Ensino Médio do 
SESI, com possibilidade de articulação com a 
Educação Profissional do SENAI, visando à 
formação integral e contínua dos estudantes 
e a sua inserção no mundo do trabalho. A 
escola possui moderna estrutura de salas de 
aula, laboratórios, ampla biblioteca, ginásio 
de esportes, auditório, dentre outros 
espaços.  

Cristina 
Andrade (até 
31/03/2019) 

Dulcinea de 
Jesus Alves (a 
partir de 
07/01/2019) 
 
Nota: Houve 
transição de 
gestora. 

(71) 3503-7400 

cristinas@fieb.org.br 

(71) 3503-7400 

dulcinea.alves@fieb.o
rg.br 

Av. Orlando Gomes, 
1737 – Piatã. 

Salvador – Bahia 

CEP: 41.650-010 

Unidade 
Retiro 

 

Unidade escolar, denominada Escola SESI 
Reitor Miguel Calmon. Oferta para crianças, 
adolescentes e jovens, o Ensino Regular 
(Fundamental II e Médio); além d eEducação 
de Jovens e Adultos (EJA) e de Educação 
Continuada. A escola possui moderna 
estrutura de salas de aula, laboratórios, 
ampla biblioteca, ginásio de esportes, 
auditório, dentre outros espaços. 

Antônia 
Bizerra da 
Rocha (até 
31/08/2019) 

Lídice 
Miranda 
Santos 
(interina a 
partir de 
01/07/2019 e 
efetivada em 
01/12/2019) 

Nota: Houve 
transição de 
gestora. 

(71) 3234-8200 

 

antonia@fieb.org.br 

(71) 3234-8200 

lidice@fieb.org.br 

 

Praça Visconde de 
Monte Alegre, s/n – 
Retiro. 

Salvador – Bahia 

CEP: 40.354-190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cristinas@fieb.org.br
mailto:antonia@fieb.org.br
mailto:lidice@fieb.org.br


 
 
Relatório de Gestão 2019  14 SESI Bahia 
 
 
 
 
 

Unidades Descentralizadas 

Nome Principal Atividade     Responsável 
    Telefone e  

e-mail 
Endereço 

Unidade 
Itapagipe 

 

Unidade que atende nos serviços de 
Educação Regular (Ensino Fundamental I e 
II), de Educação Inclusiva e de Promoção da 
Saúde (relacionados à atuação em centro 
esportivo). Abriga a Escola SESI Comendador 
Bernardo Martins Catharino, o Centro de 
Apoio à Inclusão SESI (CAIS) e o Centro 
Esportivo. No SESI Itapagipe funciona, 
também, o Núcleo de Prática Musical (NPM), 
em parceria com o Neojibá.  

Ana Leila 
Tourinho de 
Andrade 

 

(71) 3254-9906 

 
leilat@fieb.org.br 
 

Av. Tiradentes, 
1454 - Caminho de 
Areia, Salvador - BA, 
CEP 40.440-000 

Unidade 
Candeias 

Unidade escolar, situada no município de 
Candeias, na Região Metropolitana de 
Salvador. Atende, prioritariamente, aos 
dependentes dos industriários, ofertando 
Educação Regular (Ensino Fundamental I e 
II).  

Ana Cristina 
Santana 

(71) 3418-4700 

 

anacristina@ 
fieb.org.br 

Praça Dr. Gualberto 
Dantas Fontes, 274 
– Centro. 

Candeias – Bahia 

CEP: 43.805-010  

Unidade 
Norte 

 

Unidade operacional que atende 72 
municípios da Região Norte do estado (Baixo 
Médio São Francisco, Irecê, Piemonte da 
Diamantina e Nordeste/Norte), com sede na 
cidade de Juazeiro. Oferta serviços de 
Educação de Jovens e Adultos e de Educação 
Continuada, além de serviços voltados à 
Saúde e Segurança na Indústria (SST, 
Odontologia, Promoção da Saúde e projetos 
de Responsabilidade Social). Além da 
estrutura física fixa, o atendimento é 
realizado por meio de unidades móveis e 
clínicas credenciadas.  

Alisson 
Adriano 
Virgolino 

(74) 2102-7132 

 
 
 
 
alisson.virgolino 
@fieb.org.br 

Rodovia Juazeiro, 0 
– Sobradinho. 

Juazeiro – Bahia 

CEP: 48.900-000  

Unidade 
Central 
(Feira de 
Santana) 

Unidade do interior do Estado.  Oferta 
serviços nas áreas de Educação Regular 
(Ensino Médio), Educação de Jovens e 
Adultos, Educação Continuada, bem como 
serviços voltados à Saúde e Segurança na 
Indústria (SST e Promoção da Saúde, 
incluindo odontologia). Possui atuação em 
130 municípios do seu zoneamento (Chapada 
Diamantina, Paraguaçu, Recôncavo Sul e 
Nordeste/Feira de Santana). Sua estrutura 
física conta com a Escola SESI José Carvalho, 
o Centro Esportivo João Baptista Ferreira e o 
Centro de Fisioterapia. Além da estrutura 
física fixa, o atendimento é realizado por 
meio de unidades  móveis e clínicas  
credenciadas. 

 

 

Luiz 
Figueiredo 
Pinto Filho 

(75) 3602-9730 

 

luizp@fieb.org.br 

Rua Gonçalo Alves 
Boaventura, s/nº – 
Alto do Cruzeiro. 

Feira de Santana – 
Bahia 

CEP: 44.022-074 
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Unidades Descentralizadas 

Nome Principal Atividade     Responsável 
    Telefone e  

e-mail 
Endereço 

Unidade 
Oeste 

 

Unidade operacional que atua em 39 
municípios de seu zoneamento (Oeste e 
Médio São Francisco), tendo uma sede em 
Luís Eduardo Magalhães (LEM) e outra na 
cidade de Barreiras. Oferta serviços nas áreas 
de Educação Regular (Ensino Fundamental II 
e Ensino Médio), Educação de Jovens e 
Adultos, Educação Continuada, bem como 
serviços voltados à Saúde e Segurança na 
Indústria (SST, Odontologia e Promoção da 
Saúde). Além da estrutura física fixa, o 
atendimento é realizado por meio de 
unidades móveis e clínicas credenciadas.  

Henrique 
Almeida 

 

(77) 3611-8212 

 
 
 
 
 
(77) 3628-2080 

 
 
 
henriquec@ 
fieb.org.br 

Rua das Turbinas, 
940 - Bela Vista. 

Barreiras – Bahia 

CEP: 47.811-003 

Rua José de 
Alencar, 0 - Aroldo 
da Cruz. 

Luís Eduardo 
Magalhães – Bahia 

CEP: 47.850-000 

Unidade 
Sul 

 

Unidade operacional que atua em 74 
municípios (regiões do Extremo Sul, Baixo Sul 
e Litoral Sul), com três instalações de 
atendimento: Ilhéus (sede), Eunápolis e 
Teixeira de Freitas. Oferta serviços nas áreas 
de Educação Regular (Ensino Médio), 
Educação de Jovens e Adultos, Educação 
Continuada, e serviços voltados à Saúde e 
Segurança na Indústria (SST, Odontologia, 
Promoção da Saúde e Responsabilidade 
Social). Além da estrutura física fixa, o 
atendimento é realizado por meio de 
unidades móveis e clínicas credenciadas.  

Alexandre 
Regis 

 

(73) 3639-9323  

 (73) 3639-9301 

 
 
 
alexandrec@ 
fieb.org.br 

Rodovia Jorge 
Amado - BR 415, 
Km 13. 

  Ilhéus – Bahia 

CEP 45.661-200 

Avenida Porto 
Seguro, 361 – 
Centro, 2º andar, 
sala 107. Eunápolis 
–Bahia 

 

CEP: 45.820-000 

Unidade 
Sudoeste 

 

Unidade operacional que abrange os 
municípios da Serra Geral e Sudoeste do 
Estado, com sede em Vitória da Conquista e 
um posto de atendimento em Jequié. 
Desenvolve ações nas áreas de Educação 
Regular (Ensino Médio), Educação de Jovens 
e Adultos, Educação Continuada, além de 
serviços voltados à Saúde e Segurança na 
Indústria (SST, Odontologia, Promoção da 
Saúde e projetos de Responsabilidade 
Social). Além da estrutura física fixa, o 
atendimento é realizado por meio de 
unidades móveis e clínicas credenciadas. 

Fabrício Vieira 
(de 
01/01/2019 
até  
28/06/2019)   

 

Antônia 
Bizerra da 
Rocha 
(interina a 
partir de 
01/07/2019 e 
efetivada em 
01/12/2019) 

 

(77) 3201-5708 

(73) 3526-5518 
fabricio@ 
fieb.org.br 
 
 
 
 
 
 
antonia@fieb.org.br 

Av.:Olívia Flores, 
3900 Vitória da 
Conquista-Ba CEP: 
45.031-000 

Avenida Otávio 
Mangabeira, S/N, 
quadra J, Lotes 16 e 
17 -Distrito 
Industrial 
Mandacaru. 

Jequié – Bahia 

CEP: 45.208 000 
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2.2- Finalidade e competências institucionais 

 

Finalidade 

O SESI, Departamento Regional da Bahia tem como missão “Prover soluções, com elevado padrão 

de qualidade, em educação para formação integral e continuada do indivíduo e na promoção de 

ambientes seguros e de trabalhadores saudáveis e produtivos, visando à competitividade da 

indústria baiana”. 

Atende, prioritariamente, à indústria, seus trabalhadores e dependentes, provendo soluções de 

problemas e promovendo outras ações, pela oferta de serviços de Educação, Cultura, Saúde e 

Segurança. 

Além das normas e regulamento de criação e financiamento da unidade, toda gestão e operação 

estão suportadas por um sistema, auditadas com base nas normas ISO-9001:2015, composto por 

manuais, padrões de sistema e padrões gerenciais, cuja representação esquemática encontra-se 

no mapa dos processos do SESI DR BA. 

 

Competência Institucional 

Alinhado com as demandas da indústria e dos trabalhadores e as tendências do mercado, o SESI 

oferta soluções e serviços de Educação Básica e Continuada; Segurança e Saúde no Trabalho 

(Consultoria em Gestão de SST, Atendimento às Normas Regulamentadoras, Gestão dos Eventos 

de SST do eSocial, dentre outros) e Promoção da Saúde (consultorias e serviços fundamentais 

para ampliação dos recursos de saúde do trabalhador e de seus dependentes, bem como para 

melhoria do clima organizacional).   

 

 

 

Poder e Órgão de Vinculação 
Poder: Executivo 

Órgão de vinculação: Ministério do Desenvolvimento Social 

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ) 
Natureza jurídica: serviço social autônomo CNPJ: 03.795.086.0001/84 

Principal atividade: outras atividades de ensino  Código CNAE: 307-7 

Contatos 
Telefones/fax: 71 3343-1301 

Endereço postal: Rua Edístio Pondé, 342, Stiep. CEP 41.770-395, Salvador, BA. 
  Endereço eletrônico: costa@fieb.org.br 

Página na internet: www.fieb.org.br/sesi 
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MISSÃO VISÃO DE FUTURO VALORES 

 
Prover soluções, com 
elevado padrão de 
qualidade, em educação 
para formação integral e 
continuada do indivíduo e na 
promoção de ambientes 
seguros e de trabalhadores 
saudáveis e produtivos, 
visando à competitividade 
da indústria baiana. 

 
Ser uma organização 
inovadora e 
contemporânea, 
contribuindo para a 
sustentabilidade das 
empresas e transformação 
da vida das pessoas. 

 
Ética 
Transparência 
Valorização das Pessoas 
Foco no Cliente 
Inovação 
Responsabilidade 
Socioambiental 

 
 

NORMAS DA UJ 

Norma Endereço para acesso 

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

http://www.portaldaindustria.com.br/busca/?q=regulamento+sesi 
 

 

Outros documentos Endereço para acesso 

Declaração Estratégica http://sesi.fieb.org.br/sesi/Institucional/AtuacaoEstrategica/ 

Planejamento Estratégico Disponível em documentos internos da UJ, para consulta. 

Indicadores de Desempenho 

Utilizados na Gestão 
Disponível em documentos internos da UJ, para consulta.  

Organograma Disponível em documentos internos da UJ, para consulta. 

Macroprocessos Finalísticos Disponível em documentos internos da UJ, para consulta. 

 
 
2.3- Ambiente de Atuação  

 

2.3.1 - Ambiente de Atuação da Entidade 

Criado com a finalidade de prestar serviços assistenciais aos trabalhadores da indústria e seus 

dependentes, o SESI Bahia evoluiu ao longo do tempo, assumindo um papel relevante no 

desempenho do setor industrial. Hoje, auxilia as indústrias na gestão da saúde e da segurança dos 

seus trabalhadores, na educação e na cultura.  

Em seu posicionamento estratégico, apresenta soluções de apoio à gestão com iniciativas como o SESI 

http://www.portaldaindustria.com.br/busca/?q=regulamento+sesi
http://sesi.fieb.org.br/sesi/Institucional/AtuacaoEstrategica/
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Viva+, os centros de Inovação SESI, além dos destaques no Ensino Regular, Educação de Jovens e 

Adultos e em Educação Corporativa. 

Para aumentar seu impacto e efetividade fez, dentre outras, as seguintes escolhas estratégicas para 

2019: 

 Assegurar a solidez econômica e financeira;  

 Garantir a execução dos investimentos em infraestrutura e modernização tecnológica; 

 Ampliar os projetos de inovação, com foco na diferenciação do portfólio; 

 Implementar a Escola de Gestão em SST, em parceria com instituições internacionais; 

 Em relação aos negócios: (I) consolidar a oferta dos serviços de Educação com foco no novo 

Ensino Médio e na EJA com reconhecimeno de saberes; (II) ampliar os atendimentos e 

ofertas de soluções de maior valor agregado em SSI, com foco no SESI VIVA+.  

 

O ambiente de atuação da entidade é analisado nos contextos interno e externo, avaliando aspectos 

que possam afetar o desempenho da Organização. A metodologia utilizada pelo SESI para realizar e 

apresentar a análise de contexto é a ferramenta de gestão da Matriz SWOT: 

 
 

Figura 2 – Matriz SWOT SESI/DR/BA 

 

Na sequência, para potencializar os efeitos desejados e prevenir ou reduzir os indesejados, foi 

elaborada a Matriz de Riscos e Oportunidades Estratégicas do SESI. Esta identifica, analisa, avalia e 

controla os riscos e oportunidades decorrentes da gestão da organização, implantando medidas de 

controle relacionadas às principais estratégias e aos processos dos negócios realizados pelo SESI. 

As ações para abordar os riscos e as oportunidades no SESI foram descritas no procedimento 

específico de Gestão de Risco, o qual foi compartilhado com todas as Gerências e Unidades. O 

procedimento tem como objetivo definir metodologia e rotinas para identificação, análise, avaliação e 
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controle dos riscos e oportunidades decorrentes da gestão da organização, implantando medidas de 

controle necessárias relacionados às principais estratégias/contexto da organização e aos processos 

dos negócios realizados pelo SESI. 

A Matriz de Riscos e Oportunidades do SESI e seu respectivo plano de ação estão representados nos 

quadros abaixo: 

 

 

Nota: P = Probabilidade e I = Impacto/ R = Risco e O = Oportunidade 

            

PLANO DE AÇÃO

P (1) I (2)
GRAU 

(1X2)
TRATAMENTO

1
Assegurar solidez 

econômica e financeira
R

Mudança na legislação 

deverá provocar a redução 

do % de contribuição das 

indústrias ao Sistema S.

Perda significativa de receita de 

contribuição com possibilidade de 

inviabilizar a operação de alguns  

serviços e Unidades

A A 9 Mitigar

2
Assegurar solidez 

econômica e financeira
R

Probabilidade de alteração 

no % da gratuidade 

regulamentar.   

Ajustes na equação financeira dos 

negócios de modo a ampliar a 

gratuidade

A A 9 Mitigar

3
Assegurar solidez 

econômica e financeira
R

Valor da Receita 

Compulsória maior que a 

meta estabelecida

Não cumprimento da meta de 

gratuidade 
B M 2 Monitorar

4

Ampliar os 

atendimentos em 

serviços de alto valor 

agregado

R

Possível incapacidade de 

entrega dos serviços de SSI 

em função do VIVA +.

Comprometimento da imagem; 

Insatisfação dos clientes.
M A 6 Mitigar

5

Promover a retenção, 

atração e valorização 

das pessoas

R

Perda de profissionais 

importantes e dificuldade de 

recrutar profissionais 

qualificados. 

Interrupção da produção;

Atraso nas entregas;

Perda do capital intelectual.

M M 4 Mitigar

6
Assegurar solidez 

econômica e financeira
O

Atualizar o processo de 

gestão da arrecadação 

direta, conforme Resolução 

SESI/CN n° 0093/2016. 

Maior relacionamento com as 

indústrias que possuem 

arrecadação direta;

Possível retorno financeiro dos 

valores retidos nas empresas.

A M 6 Explorar

7

Ampliar os 

atendimentos em 

serviços de alto valor 

agregado

O

Advento do eSocial com 

exigência das empresas 

reportarem os eventos de SST 

em meio digital, com 

confiabilidade e 

rastreabilidade.

Novo modelo de negócio 

implantado em SSI, ampliando a 

escala de atendimento e o Ticket 

Médio, além de qualificar o 

relacionamento com as indústrias

A A 9 Explorar

Nº

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO / 

PROCESSO / 

SUBPROCESSO 

R/ O

DESCRIÇÃO DO RISCO OU 

OPORTUNIDADE

 (causa e evento)

CONSEQUÊNCIA 

(impacto)

ANALISE
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A organização, dentro do contexto onde exerce suas atividades, identificou as Partes Interessadas (PI) 

relevantes. O atendimento aos requisitos e às necessidades de cada uma dessas partes interessadas é 

representado no quadro a seguir: 

 

Parte 
Interessada 

Necessidade / Requisitos Atendendo os interesses / expectativas 

Cliente 

Qualidade do serviço; 
Preço competitivo; 
Agilidade no atendimento; 
Confiabilidade dos processos e serviços; 
Relacionamento e comunicação; 
Aderência às normas técnicas; 
Infraestrutura adequada. 
 

Prover soluções em educação e qualidade de 
vida visando atender as necessidades da 
indústria, dos industriários e seus 
dependentes. 

Mantenedor 

Otimização de recursos; 
Cumprimento da Missão do SESI na 
defesa de interesses. 
 

Otimizar os recursos disponíveis, ampliando o 
atendimento à indústria e contribuindo para o 
aumento de sua competitividade. 
 

TRATAMENTO AÇÃO DATA RESPONSÁVEL

R

Mudança na legislação deverá 

provocar a redução do % de 

contribuição das indústrias ao 

Sistema S.

Mitigar

Contribuir localmente, junto ao 

Sistema FIEB, com ações de 

preservação dos recursos 

compulsórios.

31/12/19 Superintendente

R
Probabilidade de alteração no % da 

gratuidade regulamentar.   
Mitigar

Propor alternativas de atendimento 

para a gratuidade regulamentar.

Redefinir metas de gratuidade para ER 

e EJA.

31/12/19 Superintendente

R
Valor da Receita Compulsória maior 

que a meta estabelecida
Monitorar

Definir a meta de matrícula gratuita ER 

e EJA e investimentos / monitorar 

mensalmente o Data Warehouse (DW) 

no simulador / tomada de decisão a 

partir do resultado encontrado para 

atender a meta no ano.

31/12/19
Gerente de Educação e 

Cultura

Realizar ajustes na equipe 31/12/19 Gerente SSI

Realizar alinhamento entre os RM e 

área de Negócio para efetividade das 

entregas

31/12/19 Gerente SSI

 Desenvolver rede de parceiros e 

fornecedores locais (RMS/interior)
31/12/19 Gerente SSI

R

Perda de profissionais importantes e 

dificuldade de recrutar profissionais 

qualificados. 

Mitigar

Propor ações para atrair e manter, 

principalmente os professores das 

escolas. 

31/12/19
Gerente de Educação e 

Cultura

O

Atualizar o processo de gestão da 

arrecadação direta, conforme 

Resolução SESI/CN n° 0093/2016. 

Explorar

Desenvolver modelo de gestão e 

adequar ao processo de arrecadação 

direta.

31/12/19 GSN

O

Advento do eSocial com exigência das 

empresas reportarem os eventos de 

SST em meio digital, com 

confiabilidade e rastreabilidade.

Explorar Implantação do SESI VIVA + 31/12/19 GSSI

Mitigar

PLANO DE AÇÃO

R
Possível incapacidade de entrega dos 

serviços de SSI em função do VIVA +.

R/ O

DESCRIÇÃO DO RISCO OU 

OPORTUNIDADE

 (causa e evento)



 
 
Relatório de Gestão 2019  21 SESI Bahia 
 
 
 
 
 

Parte 
Interessada 

Necessidade / Requisitos Atendendo os interesses / expectativas 

Força de 
Trabalho  

Remuneração adequada; 
Crescimento profissional; 
Ambiente de trabalho adequado; 
Qualificação profissional. 

Proporcionar um ambiente de trabalho seguro 
e saudável, privilegiando o desenvolvimento 
das pessoas, segundo a legislação vigente e os 
princípios do Código de Conduta Ética. 

Fornecedor 
Transparência na relação; 
Cumprimento dos prazos e acordos. 

Manter um relacionamento ético, 
contribuindo com o desenvolvimento dos 
fornecedores. 

Sociedade 

Cumprimento aos requisitos legais; 
Uso racional dos recursos; 
Transparência com a Sociedade. 
 

Fomentar a cultura de organização sócio e 
ambientalmente responsável. 

 

2.3.2- Ambiente de Negócios da Unidade 

Buscando estar cada vez mais presente na agenda estratégica da Indústria, o SESI tem ampliado o 

foco na incorporação de tecnologias, de inteligência e de inovações para ofertar soluções alinhadas 

às necessidades de seus clientes e às tendências do mercado. Dentre os investimentos e iniciativas 

nas vertentes de tecnologia e inovação, destacam-se: 

 O Centro de Inovação SESI em Prevenção da Incapacidade (CIS) é referência nacional no 

desenvolvimento e transferência de tecnologias relativas às temáticas de gestão de 

afastamentos e prevenção da incapacidade para o trabalho. As soluções são desenvolvidas 

em parceria com indústrias e instituições de renome nos cenários nacional e internacional, a 

exemplo do Finnish Institute of Occupational Health (FIOH). Em 2019, o Centro de Inovação 

deu continuidade às transferências de tecnologias já desenvolvidas para que as novas 

soluções alcancem o mercado por meio de: capacitações de equipes técnicas e de mercado 

do SESI BA; estabelecimento de parcerias estratégicas, atuando em rede com outros Centros 

de Inovação nos projetos de inovação com empresas industriais (na Bahia e em outros 

Estados); assessoria a outros Departamentos Regionais da Rede SESI para atendimento a 

empresas em seus regionais; aperfeiçoamento do portfólio de gestão de afastamentos e 

retorno ao trabalho; desenvolvimento e entrega de conteúdo em parceria com a Escola SESI 

de Gestão em SST e as áreas de Promoção da Saúde e Segurança; identificação de 

necessidades e de demandas de empresas no tema e contribuição na geração e seleção de 

ideias de impacto para o setor industrial; além de oferta de soluções e capacitação para as 

indústrias, diretamente.  

 O Centro de Epidemiologia desenvolve estudos epidemiológicos para apoiar as indústrias na 

redução de riscos legais, na redução de custos com saúde e de afastamentos, na prevenção 

de acidentes e no aumento da produtividade no trabalho, com ações realizadas em parceria 

com o Hospital Sírio-Libanês e em âmbito internacional. Em 2019, o Centro desenvolveu e 

realizou a Capacitação básica de epidemiologia aplicada ao Viva+, por solicitação do SESI 
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Departamento Nacional, com 13 turmas, totalizando 240 participantes de 22 Departamentos 

Regionais. Também no âmbito do Centro, o SESI BA iniciou as atividades de seu primeiro 

contrato internacional. As ações contratadas estão sendo desenvolvidas junto à população 

de Moçambique, no continente africano. 

 Destaca-se o início das ações, em Salvador e em Ilhéus, da Escola SESI de Conexões Criativas 

que visa desenvolver o raciocínio lógico e analítico, o pensamento criativo e a capacidade de 

solucionar problemas de forma colaborativa, tendo como base a metodologia STEAM, que 

engloba, de forma integrada, as áreas de conhecimento: Ciência, Tecnologia, Engenharia, 

Arte e Matemática. São oferecidas oficinas de fotografia, criação de jogos, robótica, oficinas 

de roteiro para cinema e oficina teatral, entre outras, de modo a potencializar o 

desenvolvimento dessas competências. 

 

Produtos e Serviços 

Educação 

O modelo de educação do SESI é a síntese de mais de 50 anos de tradição em educação na Bahia, 

com base em um programa curricular que é adotado em todas as escolas do SESI do país. A Cultura 

como elemento potencializador de valorização da diversidade de identidades e linguagens enriquece 

a Educação do SESI nas suas modalidades e segmentos de atuação com aspectos da 

multiculturalidade e criatividade buscando desenvolver nos estudantes as capacidades 

socioemocionais ou soft skills (como são denominadas internacionalmente: aprender a ser, se 

relacionar, ter empatia, trabalhar em equipe etc). Aliado a isso, o uso de metodologias ativas de 

ensino e de aprendizagem nos eixos de Educação Científica, Tecnológica e Empreendedora, 

sustentados em um processo de formação contínua das equipes pedagógicas, especialmente os 

docentes, visando assegurar uma atualização constante dos profissionais de educação. 

O SESI oferece Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio) de qualidade em escolas para 

dependentes de trabalhadores da indústria, prioritariamente, assim como para os próprios 

trabalhadores por meio de programas e modalidades específicas, presenciais e a distância na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Baseada numa proposta pedagógica de Educação para o mundo do trabalho, a formação integral do 

indivíduo para a cidadania se articula com a formação profissional, em especial no Ensino Médio, em 

parceria com o SENAI, possibilitando uma efetiva inserção na vida social e produtiva.  

A educação ao longo da vida, na perspectiva não escolar denominada Educação Continuada, é 

promovida por meio de cursos com foco no desenvolvimento de competências chave para os 

processos produtivos. 

 

Educação Básica Regular (Ensino Fundamental e Ensino Médio) 

O SESI oferta educação de qualidade, ancorada nas necessidades e desafios do mundo 
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contemporâneo. Em 2019, iniciou a expansão do Ensino Fundamental, na Escola SESI João Ubaldo 

Ribeiro, do município de Luís Eduardo Magalhães, quando foram abertas 134 vagas do 6º ao 9º ano, 

contribuindo para o crescimento de 15% nas matrículas da Educação Regular, em relação a 2018, 

conforme gráfico abaixo. 

 

 
Gráfico : Nº de matrículas em Educação Básica Regular 
Fonte: SESI 

 

Ensino Médio 

O Ensino Médio do SESI, que possui um currículo diferenciado, incluindo iniciação científica, aulas 

práticas em laboratórios e robótica educacional, tem promovido a preparação de jovens para a vida, 

nas dimensões da cidadania e mundo do trabalho, considerando competências para a continuidade 

de estudos a outros níveis de formação, ampliando o seu percurso formativo e a articulação com a 

educação profissional, em parceria com o SENAI. As matrículas realizadas neste segmento 

representam 76% da oferta de Educação Regular. O Ensino Médio obteve 4.721 matrículas, conforme 

gráfico abaixo, consolidando a proposta do SESI de ampliar as vagas de acesso ao Ensino Médio. 

 

 
Gráfico : Nº de matrículas Ensino Médio 
Fonte: SESI 

 

Educação Básica para Jovens e Adultos (EJA) 

Com o objetivo de elevar a escolaridade do trabalhador, o SESI oferta a Educação de Jovens e Adultos 

– EJA, com currículo contextualizado. Em 2019, o SESI Bahia matriculou 9.057 jovens e adultos, 

representando um crescimento de 5% em relação a 2018, conforme gráfico abaixo.  
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Gráfico : Nº de matrículas em Educação de Jovens e Adultos 
Fonte: SESI 

 

Destaca-se a consolidação do Programa de Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante a 

Distância, com metodologia inovadora, que identifica e reconhece os conhecimentos adquiridos ao 

longo da formação e experiência de vida do aluno, permitindo que ele concentre os esforços nos 

conteúdos que não foram sistematizados. Os principais ganhos é a redução do tempo de curso para 

conclusão e o engajamento dos estudantes, o que contribui para diminuir o índice de evasão ou 

desistência.  

Em 2019, foram realizadas solenidades de formatura de alunos da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) com participação de 668 formandos do Ensino Fundamental II e 2.623 do Ensino Médio. Este 

ano, a EJA bateu recorde histórico de concluintes do Ensino Médio. 

 

Educação Continuada 

A Educação Continuada do SESI foi criada para atender a necessidade do constante desenvolvimento 

de competências dos trabalhadores, em um cenário de mudanças constantes e de avanços 

tecnológicos na produção.  

 
Gráfico: Nº de Matrículas Educação Continuada 
Fonte: SESI 

Em 2019, foram realizadas 55.039 matrículas, em Programas de Educação Corporativa, Cursos 

Customizados, Programa de Capacitação em NR (Normas Regulamentadoras), Campanhas Educativas 

em Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho (SIPAT) e Semanas Temáticas, de acordo 
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com o gráfico acima.  

O desempenho menor que o realizado em 2018 foi decorrente do reposicionamento do produto, 

com vistas à priorização das ações com maior valor agregado, em detrimento de atividades de curta 

duração, adequando o portfólio ao novo cenário.  

Neste ano, devido à demanda das empresas e expertise institucional, foi criada a Escola SESI de 

Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho, que une a excelência dos processos pedagógicos do SESI 

em Educação ao seu conhecimento técnico em SST. Além do portfólio já existente, a oferta de cursos 

foi ampliada com as modalidades a distância e semipresencial, inclusive cursos normativos, possíveis 

a partir da flexibilidade da legislação. Iniciou-se também a atuação com Cursos de Certificação, 

visando aprimorar os profissionais da indústria em competências que corroboram para a melhoria 

dos indicadores de SST.  

Outro fato relevante foi a implementação do processo de matrícula on line para cursos abertos, 

presenciais ou a distância, gerando maior facilidade e agilidade para os trabalhadores da indústria. 

 

Programa Viravida 

O Programa ViraVida tem como objetivo promover a restituição de direitos a jovens e adolescentes 

em vulnerabilidade social, oferecendo Educação Continuada, formação profissional e outros serviços. 

Implantado em 2009, atendeu mais de mil jovens e adolescentes. Os jovens e familiares beneficiários 

do programa têm sido atendidos pela Rede de Parcerias do SESI, no âmbito do programa, a saber: o 

Sistema S, empresas industriais, comerciais e prestadoras de serviços, além de Organizações 

Governamentais e Não Governamentais.  

Destaca-se, em 2019, atendimento a 100 jovens e o uso da robótica educacional para apoiá-los no 

processo de aprendizagem e de resolução de problemas reais.  

Após terem realizado visita técnica à Pedreira Aratu Mineração e Construção Ltda., cujo objetivo foi 

de contribuir para o processo de formação profissional dos educandos, com foco na empregabilidade 

e responsabilidade socioambiental dos beneficiários, construíram um protótipo de robô para realizar 

o procedimento de detonação de explosivos em pedreiras, de forma autônoma, reduzindo o risco de 

acidentes de trabalho. O protótipo desenvolvido pelos orientandos do ViraVida é capaz de fazer 

movimentos em três dimensões para ativar os explosivos no processo de extração. O objetivo foi 

reduzir a exposição de pessoas e minimizar os riscos de acidentes no trabalho na realização da 

atividade exploratória. 

 

Cultura 

O Teatro SESI Rio Vermelho, há mais de 20 anos, oferece projetos socioculturais e uma programação 

diversificada, promovendo os artistas locais e as obras autorais. Instalado em um casarão da segunda 

metade do século XIX, do Rio Vermelho, o teatro, hoje, é reconhecido como importante palco da 

cidade. 

Em 2019, a Varanda do Teatro SESI foi um dos destaques da matéria em versão digital do The New 
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York Times, que tem como título “36 horas em Salvador, Brasil”, assinada por Seth Kugel. A Varanda 

do Teatro SESI é citada como o lugar onde reina a música brasileira. 

 

Matriz de Riscos da Educação e Cultura 

A ação para abordar os riscos e as oportunidades na Educação e Cultura segue o mesmo 

procedimento do SESI. A Matriz de Riscos e Oportunidades da área e seu respectivo plano de ação 

estão representados nos quadros abaixo:  

 

 
Nota: P = Probabilidade e I = Impacto/ R = Risco e O = Oportunidade 

P (1) I (2)
NÍVEL 

(1X2)

R
Apropriações nos Centros de Resultados equivocados Análise distorcida do produto e erro 

na tomada de decisão.

M M 4 Mitigar

R
Com o Esocial adiado, risco de não ter a demanda prevista. não alcance da receita de serviço 

prevista.

B M 2 Mitigar

R

Com a prevista perda de fomento em 2020, não realizar larga 

escala de matrículas em EC (avaliar este risco visto não haver 

mais a rampa de matrículas e este não sendo mais um indicador 

estratégico e nem monitorado  pelo DN).

não alcance da rampa de matrículas 

do DN.

A B 9 Mitigar

R
Foco da área de RM na venda de produtos de Educação 

Continuada.

não alcance da receita de serviço 

prevista.

A A 9 Mitigar

R

Modelos diferenciados de atuação na EJA, divergendo da 

Metodologia de Reconhecimento de Saberes e Nova EJA.

Condução pedagógica diferenciada, 

impacto no desenvolvimento 

acadêmico dos estudantes, não 

aplicação do currículo proposto para 

a EJA.

M A 6 Mitigar

O

A falta de monitoramento e intervenções sistemáticas de 

gestão da educação de jovens e adultos poderá implicar na não 

efetividade das ações pedagógicas da EJA, gerando baixos 

índices de aprovação e conclusão da Educação Básica.

Afetar a meta de aprovação e 

conclusão da Educação Básica. 

A M 6 Mitigar

R

Erro na classificação do responsável do aluno nas categorias de 

dependente ou comunidade e faixa salarial/renda.

Perda de recurso financeiro, 

insatisfação do cliente que pode levar 

a um processo judicial.

M A 6 Mitigar

R
Não cumprimento da meta de matrícula no Ensino Médio. Redução do ticket médio e do 

equilíbrio financeiro.

A A 9 Mitigar

R

Em detrimento a redução do uso do compulsório, os polos 

Itapetinga, Jequié, Barreiras e Feira de Santana terão suas 

ofertas descontinuadas para o ano de 2020. Diante disso, há 

necessidade de encerrar as turmas em adamento e não oferecer 

novas matrículas para alunos novos na EJA, apenas matrículas 

internas de aprovação entre séries.

Impacto no clima organizacional, 

diminuiçao do atendimento em EJA 

em regiões carentes do estado, 

possível não cumprimento da meta 

do ano de 2018, reclamação dos 

alunos, sobre tudo os do ensino 

fundamental II por não concluirem a 

educação básica no SESI. Impacto 

social.

A A 9 Aceitar

R

Não cumprimento de planejamento pedagógico, não 

lançamento de notas no sistema de gestão escolar, aumento de 

horas extras de docentes.

Impacto no clima organizacional, 

aumento de hora extra, demissão 

voluntária e dificuldade em atender 

demandas de substituição docente.

A A 9 Mitigar

R

Ineficácia na elaboração dos instrumentos avaliativos e fluxos 

percorridos e não otimização da carga horária de planejamento 

docente.

Provas sem identidade visual 

unificada, demora nos fluxos de 

elaboração e correção de provas e 

lançamento de notas no sistema de 

gestão escolar.

M M 4 Mitigar

R
Demissão voluntária  Comprometimento das atividades 

pedagógicas. 

A A 9 Mitigar

R
Não cumprimento da meta de gratuidade Não atender a meta de gratuidade 

definida no regulamento.

M A 6 Mitigar

R

Não cumprimento dos prazos estipulados para realização das 

atividades que envolvem a readequação curricular e formação 

docente.

Não cumprimento da legislação 

nacional

M A 6 Mitigar

ANÁLISE

R/ O DESCRIÇÃO CONSEQUÊNCIA TRATAMENTO
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TRATAMENTO AÇÃO DATA RESPONSÁVEL

R

Apropriações nos Centros de Resultados 

equivocados

Mitigar Monitoramento mensal pelas unidades, 

sobre receitas e despesas alocadas em 

EC,  monitoramento trimestral pela 

GEDUC.

GEDUC 

início em 

abril

GEDUC e 

unidades

R

Com o Esocial adiado, risco de não ter a 

demanda prevista.

Mitigar Ampliar oferta na escola SESI de Gestão 

de SST com novos cursos e oferta EaD, 

que estejam para além de demandas 

normativas.

ao longo do 

ano

GEDUC/GSSI

R

Com a prevista perda de fomento em 

2020, não realizar larga escala de 

matrículas em EC (avaliar este risco visto 

não haver mais a rampa de matrículas e 

este não sendo mais um indicador 

estratégico e nem monitorado  pelo DN).

Mitigar Ampliar oferta de cursos EaD em canal 

de vendas on line.

ao longo do 

ano

GEDUC/GSSI

R

Foco da área de RM na venda de 

produtos de Educação Continuada.

Mitigar Monitorar e cobrar ações de RM; equipe 

técnica identificar oportunidade de 

negócio; ações de comunicação que 

ampliem demanda espontânea.

ao longo do 

ano

GEDUC e 

Unidades

R

Modelos diferenciados de atuação na 

EJA, divergendo da Metodologia de 

Reconhecimento de Saberes e Nova EJA.

Mitigar Capacitação iniicial e continuada dos 

professores e coordenação pedagógica/ 

acompanhamento pedagógico 

sistemático.

maio-

dez/19

Gisele Freitas

O

A falta de monitoramento e intervenções 

sistemáticas de gestão da educação de 

jovens e adultos poderá implicar na não 

efetividade das ações pedagógicas da 

EJA, gerando baixos índices de aprovação 

e conclusão da Educação Básica.

Mitigar Acompanhamento mensal das Unidades, 

sistematização de ações de 

planejamento nos encontro técnicos, 

elaboração de plano de melhoria 

coletivo (plano anual).

01/12/19 Unidades, 

Gerência de 

Negócio

R

Erro na classificação do responsável do 

aluno nas categorias de dependente ou 

comunidade e faixa salarial/renda.

Mitigar Atualizar o manual de matrícula com 

todas as regras / Capacitar os 

colaboradores / criar ambiente favorável 

ao desenvolvimento do trabalho.

1º semestre 

de 2019

Unidades, 

GEDUC

R
Não cumprimento da meta de matrícula 

no Ensino Médio. 

Mitigar Controle de despesa/custo /ampliar as 

ações de divulgação e imagem. 

2º.semestre Unidades; 

GEDUC

R

Em detrimento a redução do uso do 

compulsório, os polos Itapetinga, Jequié, 

Barreiras e Feira de Santana terão suas 

ofertas descontinuadas para o ano de 

2020. Diante disso, há necessidade de 

encerrar as turmas em adamento e não 

oferecer novas matrículas para alunos 

novos na EJA, apenas matrículas internas 

de aprovação entre séries.

Aceitar Oferecer calendário especial para que os 

alunos concluam o Ensino Médio e os 

alunos do FII finalizem o 9º ano. Fazer 

oferta de duas áreas consecutivas para 

que os alunos possam finalizar os estudo 

até dezembro de 2018.

15/12/19 Unidades: Feira 

de Santana, 

Barreiras e 

Sudoeste

R

Não cumprimento de planejamento 

pedagógico, não lançamento de notas no 

sistema de gestão escolar, aumento de 

horas extras de docentes.

Mitigar Pleitear novos investimentos para a 

educação.

2º semestre Unidades; 

GEDUC

R

Ineficácia na elaboração dos 

instrumentos avaliativos e fluxos 

percorridos e não otimização da carga 

horária de planejamento docente.

Mitigar Contratação de fornecedor de software 

educacional de elaboração e correção de 

provas; adequação de recursos físicos e 

internet; formação doccente; integração 

com o sistema de gestão educacional.

2º semestre Unidades; 

GEDUC

R

Demissão voluntária  Mitigar Desenvolver ações de retenção e 

qualidade de vida/ utilizar hora extra de 

outros docentes/ contratação de mão de 

obra temporária.

Mensal Unidades/Análi

sar com Cléssia

R

Não cumprimento da meta de 

gratuidade

Mitigar Definir a meta de matrícula gratuita ER e 

EJA e investimentos / monitorar 

mensalmente o DW no simulador / 

tomada de decisão a partir do resultado 

encontrado para atender a meta no ano 

/ rastreabilidade dos dados.

Mensal Cléssia Lobo

R

Não cumprimento dos prazos estipulados 

para realização das atividades que 

envolvem a readequação curricular e 

formação docente.

Mitigar Elaborar TR, justificativa técnica, 

cronograma e demais documentos que 

envolvem a contratação da consultoria. 

Elaborar matriz curricular para 

planejamento do ano letivo.

2º semestre Iara Soares

R/ O DESCRIÇÃO
PLANO DE AÇÃO



 
 
Relatório de Gestão 2019  28 SESI Bahia 
 
 
 
 
 

Saúde e Segurança na Indústria – SSI 
 

O SESI se coloca como principal parceiro da indústria na gestão de dados e provimento de soluções 

para a promoção de indivíduos e empresas aptos a desenvolverem todo o seu potencial, buscando 

também a otimização de recursos. Por isso, atento para atender aos desafios, demandas e 

necessidades da indústria, disponibiliza soluções nas áreas de Segurança e Saúde no Trabalho e 

Promoção da Saúde. 

Em 2019, o SESI atendeu, na área de Saúde e Segurança na Indústria, 2.803 empresas e 163.968 

trabalhadores, com destaque para os atendimentos em SST e Promoção da Saúde. 

 

 
Gráfico : Nº de Trabalhadores atendidos em SSI 
Fonte: SESI 

 

Em Segurança e Saúde no Trabalho, atua com soluções voltadas à redução de riscos legais, de 

doenças e de custos com saúde, acidentes e afastamentos na indústria, a exemplo de consultoria em 

Gestão de SST, atendimento às Normas Regulamentadoras, gestão dos eventos de SST do eSocial.  

Como resultado do seu investimento em inovação, o SESI Viva+ é parte deste esforço e um exemplo 

de como a inovação pode contribuir para a competitividade. O diferencial do Viva+ é concentrar, em 

um ambiente único, a gestão de dados sobre saúde, segurança e estilo de vida do trabalhador, 

funcionando como um banco de informações qualificadas e estruturadas que vai trazer benefícios 

tanto às indústrias quanto aos trabalhadores. Trata-se de uma plataforma digital multicanal, para a 

gestão de programas e soluções voltadas à saúde e segurança na indústria e gestão do eSocial.  

Em 2019, foram atendidas 1.525 empresas em SST. 

 

Em Promoção da Saúde, oferece consultorias e serviços fundamentais para ampliação dos recursos 

de saúde do trabalhador e de seus dependentes, bem como para melhoria do clima organizacional, 

respaldada num cenário de importantes mudanças para o mundo do trabalho. 

Nesta área, o SESI desenvolve soluções alinhadas às premissas da Organização Internacional do 
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Trabalho (OIT) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como se fundamenta em estudos e 

análises epidemiológicas para orientar a sua atuação. 

Em 2019, definiu-se o novo posicionamento da área por meio do SESI Saúde, com o propósito de 

oferecer soluções para redução de custos e aumento da produtividade das indústrias, além de 

proporcionar uma vida mais saudável aos indivíduos. O atendimento às empresas ocorre por meio de 

programas realizados in company ou por serviços oferecidos diretamente nas unidades do SESI. Vale 

destacar que o SESI Saúde está estruturado para prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT), buscando melhorar indicadores de produtividade organizacional e SST. No Brasil, as DCNT 

correspondem a cerca de 70% das causas de mortes, em 2015. 

Frente ao rápido processo de envelhecimento da população, espera-se, nos próximos anos, um 

crescente incremento das doenças crônicas para os segmentos de maior idade. Soma-se a isto a 

produção social de condições crônicas a partir de comportamentos e estilo de vida não saudáveis. Tal 

cenário apresenta-se como um desafio também para as empresas, em decorrência dos custos 

gerados, da perda de produtividade e dos impactos na vida e saúde dos trabalhadores. 

Dessa forma, novas soluções pautadas em abordagens consultivas e de maior valor agregado foram 

desenvolvidas, a exemplo de: Coaching em saúde e bem-estar, Gestão da Saúde para a redução de 

custos com planos de saúde e Condicionamento físico para o trabalho. 

Os problemas de saúde bucal se mantêm entre as principais causas de presenteísmo e ocupam 

posição importante entre os principais motivos de faltas ao trabalho e afastamentos de curto prazo. 

Os serviços de odontologia, realizados nas Clínicas do SESI ou nas instalações das indústrias, incluem 

diagnósticos, planejamento de intervenções, ações curativas, monitoramento da saúde bucal e ações 

educativas/preventivas. 

Na área de atividade física e esportiva, além de programas e ações desenvolvidos nas instalações das 

indústrias, o SESI ofereceu uma série de atividades, competições e cursos nos Centros Esportivos, 

cumprindo o objetivo de ampliar o acesso à prática esportiva democrática, autônoma e consciente. 

As ações preventivas e campanhas são desenvolvidas para incentivar a mudança de hábitos, a 

adoção/manutenção de estilos de vida saudáveis e prevenir doenças. Para isso, são realizadas 

campanhas, palestras interativas, apresentações teatrais, oficinas e cursos presenciais ou a distância 

sobre temas relacionados à saúde. Em 2019, foram vacinados contra a gripe em torno de 30 mil 

trabalhadores e dependentes, doença que também figura entre as principais causas de afastamentos 

de curto prazo. 

Os serviços de promoção da saúde chegaram a 1.835 atendimentos às empresas, registrando em 

torno de 420 mil atendimentos a trabalhadores e dependentes. 

 

Matriz de Riscos da Saúde e Segurança na Indústria (SSI) 

A ação para abordar os riscos e as oportunidades na SSI segue o mesmo procedimento do SESI. A 

Matriz de Riscos e Oportunidades da área e seu respectivo plano de ação estão representados nos 

quadros abaixo: 
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Nota: P = Probabilidade e I = Impacto/ R = Risco e O = Oportunidade 

 

 

R Possível falta de profissionais capacitados e em 

número suficiente para operar os novos produtos 

do portfólio

Perda de mercado / prejuízo financeiro. B M 2 Mitigar

Possibilidade de agravamento da crise econômica 

e mudança na legislação atual, pelo novo governo, 

provocará a redução do % de contribuição das 

indústrias ao Sistema S.

Possível incapacidade de entrega dos serviços de 

SSI em função de:

Comprometimento da imagem;

- atrasos na entrega do VIVA + Insatisfação dos clientes.

- mudanças no eSocial

- dificuldade de adaptação das pessoas aos novos 

modelos de atendimento ao cliente

- estrutura insuficiente de atendimento, 

especialmente no interior do estado e para 

demandas de base nacional.

O Advento do eSocial com exigência das empresas 

reportarem os eventos de SST em meio digital, 

com confiabilidade e rastreabilidade.

Novo modelo de negócio implantado em 

SSI, ampliando a escala de atendimento 

e o Ticket Médio, além de qualificar o 

relacionamento com as indústrias.

A A 9 Explorar

R Novos concorrentes com soluções similares ao SESI 

Viva+  ou com menor preço

Perda de mercado / prejuízo financeiro M A 6 Mitigar

Mitigar

R/O DESCRIÇÃO DO RISCO CONSEQUÊNCIA

R Possível adiamento ou substituição do eSocial 

pelo Governo

Retração das demandas, renegociações 

de escopo dos clientes que já aderiram 

ao SESI Viva+ e impacto na receita de 

serviço e na redução do aporte de 

compulsório

A A 9

4 Mitigar

R M A 6 Evitar

R Possível atraso na entrega da nova unidade de 

SST, em função de entraves/demora na licitação 

da empreiteira, falhas na especificação da 

demanda; atrasos do fornecedor e cortes no 

orçamento. 

Reposicionamento do SESI com ganhos 

de imagem, receita e desenvolvimento 

de soluções inovadoras voltadas aos 

principais desafios da indústria.

M M

6 Explorar

R Perda significativa de receita com 

possibilidade de inviabilizar o negócio.

M M 4

O Necessidade das empresas de reduzirem custos 

com absenteísmo, presenteísmo, melhorarem a 

gestão das terceiras (lei da terceirização), dos 

programas de SST e PS e atenderem aos requisitos 

do eSocial pode gerar novas oportunidades de 

negócio para o SESI.

Melhoria na satisfação do cliente, na 

imagem do SESI / alcance da visão, 

ampliação das receitas e participação no 

mercado

M A

ANÁLISE

P (1) I (2)
NÍVEL 

(1X2)

Mitigar

TRATAMENTO
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R Possível falta de profissionais 

capacitados e em número 

suficiente para operar os novos 

produtos do portfólio

Mitigar Desenvolver competências na equipe e/ou 

credenciar profissionais para operar os 

novos produtos do portfólio.

Contínuo - até 

dez/19

Gerente de Negócio e 

Coordenação de 

desenvolvimento do 

negócio. 

Possibilidade de agravamento da 

crise econômica e mudança na 

legislação atual, pelo novo 

governo, provocará a redução do % 

de contribuição das indústrias ao 

Sistema S.

Focar na oferta de soluções com maior 

geração de receita de serviços (menor 

aporte de compulsório);                                    

Reduzir despesas/custos e rever os 

investimentos.

Contínuo

Desenvolver projetos estruturantes para 

atender as necessidades das indústrias.

Disponibilizar novas soluções no mercado.

Monitorar o processo de licitação;

Acompanhar e envolver a equipe na 

especificação da demanda da nova unidade;

Monitorar o cronograma de execução da 

obra junto à Engenharia e os 

desdobramento com o fornecedor em caso 

de atrasos e falhas na entrega.

Possível incapacidade de entrega 

dos serviços de SSI em função de:

- atrasos na entrega do VIVA +

 mudanças no eSocial

dificuldade de adaptação das 

pessoas aos novos modelos de 

atendimento ao cliente

Reportar e acompanhar junto ao DN as 

correções e melhorias do Portal Viva+;

estrutura insuficiente de 

atendimento, especialmente no 

interior do estado e para demandas 

de base nacional.

Realizar alinhamento entre os RM e área de 

Negócio para efetividade das entregas e 

considerando mudanças em prazos e no 

eSocial.

O Advento do eSocial com exigência 

das empresas reportarem os 

eventos de SST em meio digital, 

com confiabilidade e 

rastreabilidade.

Explorar Estruturar e iniciar a oferta dos produtos de 

SST para atendimento ao eSocial, 

contemplando: planejamento, processo, 

desenvolvimento de sistema, capacitação da 

equipe e fornecedores, 

comunicação/divulgação e venda. 

30/12/2019 GSSI

Negociar com o Departamento Nacional a 

postergação da isenção de pagamento do 

valor da vida para o DR e os clientes, 

possibilitando maior tempo de degustação;

Revisar o escopo, a composição de custo e a  

formação de preços para buscar uma melhor 

equação financeira junto ao cliente, 

reduzindo possibilidade de perda de 

negociações/contratos;

Revisar as tabelas de remuneração aos 

credenciados de SST;

 Focar a oferta do SESI Viva+ nas empresas 

de médio e grande porte, que terão menor 

prazo de atendimento ao eSocial e orientar 

a abordagem da equipe de mercado;

Monitorar as mudanças no eSocial para 

adequação dos serviços e abordagem da 

área de vendas.

R Novos concorrentes com soluções 

similares ao SESI Viva+  ou com 

menor preço

Mitigar Monitorar os concorrentes e desenvolver 

melhorias para garantir a diferenciação do 

SESI em relação a produtos e custos.

30/12/2019 GSSI

Mitigar

Evitar

30/12/2019 GSSI

R/O DESCRIÇÃO DO RISCO

PLANO DE AÇÃO

TRATAMENTO AÇÃO DATA RESPONSÁVEL

R Mitigar Gerentes de negócio e 

Gerente de SSI

O Necessidade das empresas de 

reduzirem custos com absenteísmo, 

presenteísmo, melhorarem a gestão 

das terceiras (lei da terceirização), 

dos programas de SST e PS e 

atenderem aos requisitos do 

Explorar Contínuo - até 

dez/19

Gerentes de negócio e 

Gerente de SSI

R Possível atraso na entrega da nova 

unidade de SST, em função de 

entraves/demora na licitação da 

empreiteira, falhas na especificação 

da demanda; atrasos do fornecedor 

e cortes no orçamento. 

Mitigar Contínuo - 

Jan/18 até 

dez/19

Gerente de Negócio  e 

Gerente da Unidade 

Lucaia

Estruturar e iniciar a operação do SESI Viva+ 

no DR-BA, contemplando: planejamento, 

processo, comunicação/divulgação,  

desenvolvimento, implantação, capacitação 

e desenvolvimento das equipes (técnica, TI e 

RM) e dos fornecedores, ampliação e 

desenvolvimento da rede credenciada, 

revisão das tabelas de remuneração aos 

credenciados.

Contínuo - até 

dez/19

Gerente SSI

Contínuo - até 

dez/19

Gerente SSI

R Possível adiamento ou substituição 

do eSocial pelo Governo

R
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Principais Realizações, Prêmios e Reconhecimentos 

Em 2019, o SESI e seus estudantes foram destaque em diversas iniciativas desenvolvidas por outras 

instituições, conforme descrito abaixo: 

 Estudantes do SESI Bahia destacaram-se no Festival SESI de Robótica 2019, realizado pelo 

Departamento Nacional. O evento, realizado no Rio de Janeiro, foi organizado em três 

torneios: SESI de Robótica FIRST® LEGO® League (84 equipes); SESI FIRST® Tech Challenge (16 

equipes) e SESI F1 In School (17 equipes).  

A delegação da Rede SESI Bahia de Educação foi composta por 28 estudantes das escolas 

Centro Integrado de Atividades SESI/SENAI (Candeias), Escola SESI Reitor Miguel Calmon 

(Retiro), Escola SESI Djalma Pessoa (Piatã) e Escola SESI João Ubaldo Ribeiro (Luís Eduardo 

Magalhães), além da equipe técnica (escolas e GEDUC). Abaixo, apresentamos os resultados 

obtidos pelos estudantes do SESI Bahia: 

Campeã Brasileira do Torneio SESI F1 In School: Equipe SevenSpeed, da Escola SESI Reitor 

Miguel Calmon (Retiro) – 1º lugar geral (classificação para representar o Brasil na etapa 

internacional, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes), além do primeiro lugar nas categorias: 

“Patrocínio e Marketing”; “Portfólio e Estande”; “Carro Mais Veloz” e “Corrida Mata-Mata”; 

Torneio SESI FIRST® Tech Challenge: Equipe Hydra, da Escola SESI Djalma Pessoa (Piatã) –  

Prêmio Pensamento Criativo (1º lugar); 

Torneio SESI FIRST® LEGO® League: Equipe Robolife, do Centro Integrado de Atividades 

SESI/SENAI (Candeias) – Prêmio Apresentação do Projeto de Pesquisa (2º lugar) e 31º lugar 

no ranking geral. 

 

 Estudantes de três escolas da Rede SESI Bahia de Educação foram finalistas na FEBRACE 

2019, maior evento de Ciências e Engenharia do país. Os estudantes apresentaram os 

seguintes projetos: 

 Escola SESI Adonias Filho (Ilhéus) 

Estudantes: Pedro Henrique Ribas Zeferino e Sarah Maria Anjos dos Santos 

Projeto: Alternativa sustentável e terapêutica para comunidades ribeirinhas de Ilhéus-BA 

(Microbiologia); 

 Escola SESI Anísio Teixeira (Vitória da Conquista) 

Estudantes: Leandro de Almeida Moreira e Rodrigo de Lima Azeredo 

Projeto: Sistema autônomo de economia hídrica, aplicado ao chuveiro doméstico; 

 Escola SESI Djalma Pessoa (Piatã) 

Estudantes: Patrick Guilherme da Silva e Davi Rocha Macedo Sousa 

Projeto: SEUINFORME 
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 Escola SESI Djalma Pessoa (Piatã) 

Estudantes: Larissa Pereira Almeida e Juan Oliveira de Freitas 

Projeto: Representatividade dos super-heróis africanos – descolonizando os personagens da 

Marvel Comics e DC. 

 

 Estudante da Escola SESI Djalma Pessoa conquistou uma das 30 vagas para participar de um 

Programa de Tecnologia em Universidade no Vale do Silício. Yasmim Thasla Ferreira, do 

Curso Técnico em Informática SESI|SENAI, também graduanda em Engenharia da 

Computação, foi selecionada para o Summer Program de Inovação e Tecnologia Silicon Valey 

Academy 2019. 

 Estudante e professor do SESI Bahia participaram de programa em rede nacional. Giovane 

dos Santos e o professor Robson Nunes, da Escola SESI Reitor Miguel Calmon, integrantes da 

equipe SevenSpeed, campeã na competição F1 In School (Fórmula 1), fizeram parte de uma 

reportagem num programa de rede Nacional da Rede Globo, o Mais Você.  A apresentadora 

do referido programa destacou a qualidade das escolas do SESI, bem como a metodologia 

STEAM, utilizada em suas escolas. 

 A Escola SESI Djalma Pessoa (Piatã) conquistou o 2º lugar na primeira edição do Prêmio 

SEBRAE de Educação Empreendedora 2019 (etapa regional), com o Projeto “Desenvolvendo 

uma Educação Empreendedora a partir da Iniciação Científica em Tecnologias Verdes”. O 

referido prêmio tem como objetivo identificar, estimular, reconhecer e divulgar as melhores 

práticas de Educação Regular, Profissional e Superior. 

 Estudantes do SESI-BA garantem vaga na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica 

(OBR). A equipe New Horizons, da Escola SESI José Carvalho, de Feira de Santana, classificou-

se para a etapa nacional da OBR. Os estudantes do SESI venceram na categoria N2 (Ensino 

Médio ou Técnico) da seletiva estadual. Nas disputas, os participantes tiveram que atuar 

numa simulação de ambiente de desastre e de resgate da vítima com o auxílio de robôs. 

 SESI BA representa o Brasil na etapa mundial do Torneio F1 In Schools, em Abu Dhabi. 

Estudantes da Escola SESI Reitor Miguel Calmon, integrantes da Equipe Sevenspeed, 

representaram o Brasil na etapa mundial do F1 In Schools, evento que reuniu 55 equipes de 

mais de 22 países, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes. Os estudantes também 

tiveram a oportunidade de assistir o Grande Prêmio de F1 e conhecer como funciona uma 

prova de velocidade, na modalidade esportiva que teve no brasileiro Ayrton Senna um dos 

seus principais ícones. Essa viagem proporcionou aos estudantes aprendizados que ficarão 

para toda a vida. 

 A Escola SESI Djalma Pessoa (Piatã) é finalista do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, na 

categoria Global High Schools (Escolas Secundárias Globais). A proposta do prêmio é 

reconhecer tecnologias e soluções pioneiras que podem mudar o mundo, alinhado aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 2030. São cinco as categorias 
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que compõem o prêmio: Saúde, Água, Comida, Energia, Água e Escolas Globais do Ensino 

Médio. Na categoria das Américas, além da escola SESI Djalma Pessoa, representando o 

Brasil, estão as escolas Air Batalla, da Colômbia, e Bachillerato General Oficial 

Netzahualcóyotl, do México. A proposta do SESI contempla os Projetos da Linha Verde de 

Pesquisa, desenvolvidos em seu laboratório de iniciação científica e empreendedorismo. 

 Estudantes do SESI são medalhistas na 22ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e 

Astronáutica (OBA). Dois alunos da Escola SESI Adonias Filho (Ilhéus) conquistaram a 

medalha de prata na primeira etapa da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O 

evento envolveu 800 mil jovens do Ensino Fundamental e Médio do Brasil. Na próxima etapa, 

os estudantes participarão da seleção que definirá quem vai representar o país na Olimpíada 

Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA), que será realizada em 2020, na Colômbia. 

 A Escola SESI Reitor Miguel Calmon (Retiro) marcou presença na Olimpíada Brasileira de 

Geografia. Estreantes no evento, os estudantes do SESI conquistaram medalhas de bronze. 

Essas foram as equipes medalhistas: “Botini Agbara”; “Os Filhos de Atlas”; “Anauê” e 

“Geotecnológicos”. 

 Estudantes da Escola SESI Djalma Pessoa foram premiadas na Mostra Brasileira de Ciência e 

Tecnologia - MOSTRATEC 2019. Yasmin Teles Fonseca e Nicole Melo de Almeida 

conquistaram o terceiro lugar na categoria Bioquímica e Química na Mostratec 2019, com o 

projeto “Potencialização do Rendimento Germinativo e Teor de Metabolitos Secundários por 

Meio do Revestimento de Sementes com Biopolímero Associado à Biomassa Microalgal”. 

 Estudantes do SESI foram premiados na XIV Olimpíada Baiana de Química – OBAQ 2019. O 

evento foi promovido pelo Instituto de Química da UFBA, juntamente com a Associação 

Brasileira de Química – Regional Bahia, com o apoio da Secretaria de Educação da Bahia, 

Fundação Cefet Bahia, SESI Bahia, Braskem e Brasilgás. A solenidade de premiação ocorreu 

no Salão Nobre da Reitoria da Universidade Federal da Bahia. Abaixo estão destacados os 

estudantes premiados:  

 Álvaro Amitai Livramento Santos, Escola SESI Djalma Pessoa – medalha de prata; 

 Luciano Jacques Veloso de Moraes Filho, Escola SESI Djalma Pessoa –Menção 

Honrosa; 

 Eliseu Almeida Brandão da Silva, Escola SESI Reitor Miguel Calmon –medalha de 

bronze. 

 Estudantes da Rede Sesi foram destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática. Pedro 

Portela Rodrigues, da Escola SESI Djalma Pessoa, recebeu medalha de bronze e Pedro 

Fernandes Barreto Costa, da Escola SESI Anísio Teixeira, recebeu Menção Honrosa. 

 Estudantes da Rede SESI foram destaque na V Olimpíada Baiana de Biologia – OBABIO. 

Alunos da Escola SESI Reitor Miguel Calmon, Ana Caroline Costa Araújo ganhou a Medalha de 

Prata, e Roberto de Souza Batista dos Santos e Carla Gabriela Santos do Rosário receberam 

Menção Honrosa. 
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 Estudante da Escola SESI ganha concurso Game da Cidadania. O estudante da Escola 

Comendador Bernardo Martins Catharino, João Lucas Gonzaga Oliveira, foi o único aluno da 

Bahia que ganhou o concurso Game da Cidadania. A solenidade foi promovida pela CGU com 

a intenção de marcar o dia Internacional Contra a Corrupção. O estudante recebeu como 

premiação um Apple Macbook e um Certificado de reconhecimento. 

 Programa ViraVida é vencedor do Prêmio Ser Humano Luiz Tarquínio 2019. A premiação é 

promovida pela Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Bahia (ABRH BA) e tem 

como objetivo reconhecer o profissional e a organização que, em seu escopo de atividade, 

tenham realizado contribuições relevantes para a evolução da prática de Gestão de Pessoas, 

visando promover o desenvolvimento humano e das organizações. 

 Em parceria com prefeituras, universidades e instituições de educação, o SESI Bahia realizou 

a III Semana da EJA em nove municípios baianos. Nesta edição do evento, o tema abordado 

foi “EJA Interativa: articulando saberes e tecnologia”. A Semana da EJA é o momento de 

valorização dos trabalhos desenvolvidos e mediados pelos alunos do SESI Bahia e é uma 

oportunidade para que a comunidade os conheça. Foi contemplada a realização das 

seguintes atividades: palestras, oficinas de currículo, inclusão digital, robótica, scracht, 

exposições, momento cultural e apresentações musicais. 

 A Gerência de Educação e Cultura firmou consultoria com o SESI Departamento Regional do 

Acre para a implantação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Reconhecimento de 

Saberes. O SESI Bahia será o responsável pela formação da equipe de EJA e prestará 

consultoria pedagógica ao DR Acre, assim como já realiza com o SESI DR Alagoas. 

 Dois estudantes da Educação de Jovens e Adultos do SESI Bahia participaram de uma 

minissérie da Rede Globo. Os alunos Carlos Alberto Travasso, da Unidade SESI de Feira de 

Santana, e Roberto de Queiroz, da Unidade SESI Retiro, participaram da Série Segundo 

Tempo, na Rede Globo de televisão. A minissérie teve como tema a Educação de Jovens e 

Adultos e, ao final de cada episódio, foram inseridos depoimentos de pessoas reais, 

contando suas histórias de vida relacionadas à educação. Os Regionais do SESI estiveram 

presentes em seis dos onze capítulos que foram exibidos. 

 Realizada a formatura de 73 estudantes, da 4ª Turma do Programa Ford de Educação para 

Jovens – Ensino Médio. O programa, voltado para estudantes do terceiro ano do Ensino 

Médio, selecionados em escolas da rede pública, é promovido pela Ford Brasil e Ford Motor 

Company Foundation e desenvolvido pelo SESI e SENAI, com o apoio das Secretarias de 

Educação do Estado e do Município de Camaçari. Já foram beneficiados 350 jovens, nesse 

programa, com formação em competências técnicas, bem como as relacionadas com gestão, 

postura e comportamento. 

 A Escola SESI de Gestão em SST ofertou o Curso Básico de Higiene Ocupacional - Agentes 

Químicos e Físicos, um curso híbrido de Certificação, com duração de 100 horas, 

desenvolvido na modalidade semipresencial, cujo objetivo é capacitar profissionais das áreas 

de Engenharia de Segurança e Saúde do Trabalhador com conhecimento teórico e prático 
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sobre Higiene Ocupacional. O design instrucional do curso utiliza-se de diferentes estratégias 

educacionais, visando potencializar a aprendizagem, com destaque para as aulas práticas, em 

que os alunos podem conhecer os equipamentos e realizar medições dos agentes físicos e 

químicos existentes no ambiente. Já nas aulas a distância, os conteúdos são estudados via 

fóruns e chats na plataforma educacional do SESI. Foram selecionados docentes da região e 

do Brasil, valorizando os profissionais da Bahia e também as principais referências nacionais 

na temática de higiene ocupacional. Realizado, simultaneamente, em mais de um polo, a 

primeira turma contou com 45 formandos, em Vitória da Conquista e Juazeiro, que 

apresentaram como projeto final, um estudo de caso em que tiveram que avaliar as 

condições de um ambiente de trabalho e propor medidas de controle. A banca de avaliação 

foi composta por especialistas de diferentes localidades, mediados pela tecnologia. A 

segunda turma foi iniciada em outubro/2019 nas Unidades de Luís Eduardo Magalhães, Feira 

de Santana, Ilhéus, Eunápolis, Juazeiro e Vitória da Conquista.  

 Realizado o Projeto Pipocando Arte ocupando os espaços do Teatro SESI e Varanda com 

apresentação dos trabalhos artísticos desenvolvidos nas escolas do SESI dos municípios de 

Salvador e Candeias. Envolvendo mais de 200 alunos, professores, coordenadores e gestores, 

todos imbuídos no objetivo de expor o que foi desenvolvido nas áreas de música, dança, 

teatro e artes visuais, com temas relevantes e atuais do ambiente escolar e da vida dos 

estudantes, tais como: depressão, ansiedade, autoestima, identidade social, saúde mental, 

bullying, cyberbullying entre outros. 

 Realizada a Mostra de Talentos SESI, com o objetivo de apresentar as produções dos grupos 

artísticos, formados por trabalhadores da Bahiagás e Embasa, com apresentação dos 

participantes no Teatro SESI Rio Vermelho. 

 Realizado o Projeto Arte na Praça, em parceria com o SESI Retiro, para a comemoração dos 

50 anos da Unidade, envolvendo toda a comunidade da escola e do entorno, com a presença 

de lideranças comunitárias da Fazenda Grande do Retiro, grupos e artistas locais. 

 Conclusão do projeto estruturante Avanços no Modelo SESI de Gestão dos Afastamentos 

com Prevenção da Incapacidade, com entrega de conteúdo para o minicurso voltado para 

médicos do trabalho, “Abordagem Médica da Avaliação da Capacidade Laboral”, que terá 

formato EAD com duração de quatro horas. A formatação do curso contou com a assessoria 

de especialistas do Centro de Inovação em Prevenção da Incapacidade e da Escola SESI de 

Gestão em SST do SESI/BA. O curso tem lançamento previsto para junho/2020. 

 O Centro de Inovação em Prevenção da Incapacidade (CIS) promoveu workshop de Inovação 

em parceria com os Departamentos Regionais do Rio de Janeiro e de Mato Grosso, cujo 

objetivo foi o de propiciar um espaço para troca de experiências voltadas à redução dos 

afastamentos, apresentando novas práticas internacionais sobre a prevenção da 

incapacidade às empresas locais, além de apoiar na identificação de demandas e soluções 

inovadoras, relacionadas à gestão dos afastamentos, epidemiologia aplicada, prevenção da 

incapacidade e outros temas relacionados. 
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 O SESI e a Agência Nacional de Saúde promoveram evento sobre Saúde Suplementar. O 

Centro de Inovação em Prevenção da Incapacidade, o Departamento Nacional do SESI e a 

Agência Nacional de Saúde realizaram o encontro "Diálogos de Saúde Suplementar”, com o 

objetivo de discutir os desafios na coordenação dos planos coletivos empresariais entre 

empresas, operadoras, farmacêuticas, prestadoras e corretoras. Estiveram presentes 86 

representantes de empresas e operadoras de planos de saúde. 

 O CIS participou da 1ª Jornada Capixaba de Saúde e Segurança no Trabalho, proferindo 

palestra com o Tema Prevenção da Incapacidade. O evento, que teve como objetivo a 

mobilização para a promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável, foi promovido 

pelo SESI-ES. A programação itinerante contou com 12 seminários técnicos, que passaram 

por seis cidades do referido Estado: Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do 

Imigrante, Colatina, Linhares e São Mateus. 

 O Programa Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho para a Indústria da Construção 

(PNSST IC), foi destaque na Revista CIPA. O engenheiro Haruo Ishikawa ressaltou a 

importância do programa para a Indústria da Construção. A iniciativa foca a inovação 

tecnológica em SST no segmento, visando erradicar os acidentes fatais e incapacitantes. 

 O SESI, em parceria com o SINDUSCON, realizou uma Capacitação em Ergonomia para 

associados do Setor da Construção. A ação foi direcionada para os profissionais das 

construtoras, com vistas ao cumprimento de requisitos das NR-17 e dos itens de ergonomia 

da NR-12, utilizando ferramentas de aplicação “rápida” na prevenção de fatores de riscos 

ergonômicos e de acidentes, a fim de ampliar o conhecimento dos trabalhadores e das 

empresas. O curso teve a duração de quatro meses e contou com a participação de 

profissionais das seguintes empresas: Gráfico Empreendimentos Ltda., Ambiente Engenharia 

Ltda., Pelir Engenharia Ltda., Kubo Engenharia e Empreendimentos Ltda., Santa Emília 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., Hydrostec Engenharia Ltda. e Pampulha Engenharia 

Ltda. 

 O SESI Bahia participou da edição regional da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes 

na Indústria da Construção (CANPAT Construção) com o tema “Trabalho em Altura”. O 

evento foi estruturado pelo SESI Bahia e pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado 

da Bahia (SINDUSCON-BA). A ação marcou o início de um novo ciclo na prevenção de 

acidentes do trabalho, com vistas a tornar o canteiro de obra cada vez mais seguro e 

produtivo, contribuindo para a redução da incidência de acidentes, além de promover a 

conscientização de empresários e estimular o diálogo com integrantes do poder público. 

 O SESI Bahia e o SINDUSCON-BA realizaram capacitação com o tema Promoção de Ambientes 

de Trabalho mais Saudáveis. O conteúdo apresentado abordou temas para pensar e 

implementar estratégias para promoção de ambientes de trabalho saudáveis, em articulação 

com a necessidade de desenvolver ambientes livres de intoxicação alimentar, desenvolvendo 

novas competências e habilidades para Gestores e Técnicos de SST e RH. A Capacitação 

contou com a participação das seis empresas participantes do projeto piloto: Gráfico 
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Empreendimentos LTDA, CPL Construtora LTDA; Kubo Engenharia e Empreendimentos LTDA; 

Pelir Engenharia LTDA; Vertical Engenharia LTDA e M.V.L. Incorporadora LTDA. 

 O SESI Bahia promoveu uma série de eventos para discutir e apresentar as mudanças Normas 

Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. Como parte dos eventos que 

compõem a Agenda Estratégica SESI em SST, foram realizados eventos na capital e no 

interior do estado, com destaque para o painel “Série Entenda as Normas 

Regulamentadoras: Mudanças na NR-01 e NR-12”, o qual contou com as palestras dos 

auditores fiscais Maurício Passos de Melo e Anastácio Pinto Gonçalves, além de profissionais 

do SESI. Os eventos tiveram a presença de, aproximadamente, 800 pessoas, dentre elas 

empresários, líderes de sindicatos e especialistas de Segurança e Saúde no Trabalho de 

indústrias de diversos portes. 

 O SESI Bahia participou do 1º Fórum Nordeste de Supply Chain, com a realização da palestra 

Solução para Gestão de SST – SESI Viva+. O evento teve como objetivo debater como as 

novas tecnologias têm transformado a maneira como se faz gestão de negócios e processos, 

destacando como a cadeia de suprimentos pode utilizar essas tecnologias para contribuir 

para a competitividade do negócio. Na palestra, o SESI apresentou o SESI Viva+, uma solução 

que prepara e apoia empresas no atendimento às questões relativas à Segurança e Saúde no 

Trabalho (SST) no eSocial, solução tecnológica que proporciona mais inteligência, mais saúde 

e mais resultados para a Indústria e sua cadeia de fornecedores. 

 O SESI Bahia atendeu cerca de 30 mil trabalhadores e dependentes da Indústria e do Sistema 

FIEB na Campanha de Vacina contra a Gripe. A vacina contempla as variações do vírus 

influenza, recomendadas para o Hemisfério Sul e preconizadas pela Organização Mundial de 

Saúde e ANVISA, para o ano vigente. A campanha, em aderência à missão do SESI, cumpre 

um importante papel na prevenção do adoecimento e na redução do absenteísmo e 

presenteísmo, visto que a doença figura entre as principais causas de falta ao trabalho de 

curto prazo e de diminuição da produtividade. 

 O SESI foi um dos patrocinadores da Corrida de Rua em parceira com a Rede Record TV 

Itapoan. O evento contou com a participação de 1.100 pessoas, envolvidas em uma 

modalidade esportiva extremamente democrática, de fácil acesso e que além das trocas de 

experiências, interação social, entre outros aspectos, contribui para motivar as pessoas para 

adoção de práticas mais saudáveis. 

 Realizado, pela Unidade Norte, o "Estação Saúde", evento em parceria com a TV São 

Francisco, Unimed e a Faculdade São Francisco de Juazeiro - FASJ. A ação teve como objetivo 

levar informações e serviços voltados à promoção da qualidade de vida dos participantes, 

despertando sobre a importância de cuidar do corpo e da mente, bem como manter a 

atividade física em suas rotinas. Foram realizadas diversas atividades como circuito do bem-

estar, atendimento odontológico, orientação nutricional, treinamento funcional, entre 

outros. O evento contou com a participação de, aproximadamente, 400 pessoas. 
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 Unidades do SESI em Salvador e Feira de Santana realizaram Campanha Outubro Rosa, em 

parceria com os SINDVEST, com o objetivo de alertar sobre a necessidade da prevenção e 

diagnóstico precoce do câncer de mama. A Campanha beneficiou em torno de 240 mulheres 

e destacou a importância do autoexame para estimular o autocuidado. Destaca-se que este 

ano os atendimentos estão sendo realizados na nova unidade móvel do SESI Saúde, 

proporcionando maior agilidade nos exames e conforto às participantes da ação. Além disso, 

com foco na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, o SESI Bahia realizou 

aulas especiais de Pilates, Treinamento Funcional, Fitdance e Hidroginástica, destacando a 

importância da prática regular de exercício físico como fator importante na prevenção do 

câncer, com apoio de empresas parceiras no Centro Esportivo Simões Filho. 

 O Centro Esportivo SESI Itapagipe apoiou a Federação Baiana de Ginástica Rítmica na 

realização do Campeonato Baiano de Ginástica Rítmica, que teve a participação de 15 

alunas/atletas do SESI. O campeonato contou com um público de, aproximadamente, 400 

pessoas, entre desportistas e espectadores. 

 O SESI Simões Filho sediou os Jogos Escolares da Bahia, promovidos pela Superintendência 

dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB. Participaram do evento 700 estudantes/atletas, 

de 12 a 17 anos, estudantes da Rede Pública (Federal, Estadual e Municipal) e Rede Privada, 

nas modalidades de Tênis de Mesa, Xadrez, Vôlei de Praia, Futsal, Handebol, Judô e Luta 

Olímpica. O objetivo da ação é fortalecer a participação do Estado da Bahia nos Jogos 

Escolares da Juventude (etapas regional e nacional), bem como nas Paraolimpíadas Escolares 

2019. 
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3- Planejamento Organizacional e Desempenho 

Orçamentário e Operacional 
3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 

Em 2019, demos continuidade ao ciclo do Planejamento Estratégico 2018-2022.  

Nesse horizonte, o foco do SESI se mantém na oferta de serviços de Educação, Cultura e Saúde e 
Segurança na Indústria (SSI), buscando a sustentabilidade das empresas e transformando a vida das 
pessoas, com forte alinhamento às demandas das indústrias. As macroestratégias foram redefinidas 
(Inovação, Comunicação e Mercado) para direcionar as ações do SESI. 

A execução da estratégia do SESI Bahia é acompanhada em Reuniões Gerenciais semanais entre o 
Superintendente e os Gerentes de Gestão e por meio de Reuniões de Análise Estratégica (RAE), 
realizadas semestralmente e coordenadas pelo Superintendente. Essas reuniões, avaliam o 
desempenho da Organização, com base no Mapa Estratégico e definem, quando necessário a 
correção de rumo para o alcance das metas estabelecidas.  

Segue o Mapa Estratégico 2018-2022: 

 

 

De forma a sustentar as macroestratégias e garantir os resultados esperados, foram estabelecidos 
objetivos estratégicos que determinam o que o SESI deve priorizar a fim de alcançar os seus 
resultados desejados e, em última instância, sua própria visão de futuro. 

Seguem abaixo os objetivos estratégicos com foco nos resultados (clientes e financeiro): 
3.1.1- Ampliar a escala do atendimento aos clientes  
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Descrição: Acompanhar os movimentos da indústria para levar, de forma estruturada e articulada, as 
ações do SESI aos locais de maior concentração industrial e interesse estratégico, ampliando a base 
de clientes atendidos e garantindo a qualidade dos serviços prestados. 

Ficha do Objetivo: 

 

Indicadores: 

Indicadores Medição Fórmula 
2019 

Meta 
2020 Meta  Real 

Estabelecimentos 
Industriais 
atendidos 

 

Trimestral 

Número de 
estabelecimentos 
industriais atendidos sem 
repetição 

3.500 3.343 3.600 

Industriários e 
dependentes 
atendidos 

 

Trimestral 
Número de trabalhadores 
e dependentes atendidos 
sem repetição 

165.000 167.258 175.000 

 

Análise: 

Os resultados estão próximos das metas estabelecidas nos dois indicadores, devido ao esforço no 
atendimento das duas áreas de negócio Educaçãoe Cultura e Saúde e Segurança na Indústria. 

- Estabelecimentos Industriais atendidos – desempenho 4% inferior ao planejado e ao desempenho 
do ano anterior. 

- Industriários e dependentes atendidos - resultado em linha com o planejado. Em relação ao mesmo 
período de 2018, houve um crescimento de 4%. 

Os indicadores de resultado são monitorados por área de atuação, conforme gráficos abaixo: 

 

Período

Responsável

Apoios requeridos

Partes interessadas 

Monitoramento

Clientes, Mantenedores e Sociedade.

Reunião do Conselho, Reunião Gerencial e Reuniões de Análise Estratégica.

Recursos

Indicadores 
Estabelecimentos Industriais atendidos

Industriários e dependentes atendidos

Gerente de RM e Gerente de Unidade

2018 - 2022

-Infraestrutura das Unidades para atendimento;

-Pessoas competentes para realizar o relacionamento com os clientes e a operação 

dos serviços;

-Sistemas para gerir as informações dos atendimentos (temáticos, CRM, Power BI 

e SIME).

Gerentes de Negócio
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Análise: 

No geral, as matrículas planejadas para o período apresentaram um resultado 6% superior ao 
previsto. Comparando-o com igual período de 2018, o resultado foi 15% inferior, pelo menor número 
de matrículas em Educação Continuada. 

EJA - No acumulado, o desempenho apresentou-se 8% inferior ao planejado, em virtude da 
desativação dos Polos de Barreiras, Feira de Santana, Jequié e Itapetinga, conforme cenário definido 
pela área. Além disso, não foi iniciada a atividade em Teixeira de Freitas, conforme previsto. Em 
relação a igual período de 2018, houve crescimento de 5%. 

Educação Continuada - O desempenho, no acumulado, foi 10% superior ao planejado, especialmente 
pelas ações em campanhas educativas gratuitas, que representam cerca de 58% do total de 
matrículas realizadas, além dos cursos de SST, que representam, aproximadamente, 30% da 
produção. Comparado com igual período do ano anterior, o resultado foi 20% inferior. Apesar do 
menor número de matrículas, houve um crescimento na receita de serviço, demonstrando os 
esforços para a mudança de foco do produto, adequando-se ao cenário.  

Educação Regular - Foram efetivadas 7.101 matrículas, sendo 2.380 do Ensino Fundamental e 4.721 
do Ensino Médio, representando um alcance de 98% da meta. Com relação a igual período do ano 
anterior, apresentou crescimento de 15%. 
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Análise: 

Em 2019, foram atendidos 163.968 trabalhadores e dependentes em Saúde e Segurança na Indústria, 
desempenho 6% superior ao planejado, pelo atendimento nos Serviços de SST e de Promoção da 
Saúde, especialmente, Programas Legais, Exames Ocupacionais, Odontologia e Atividade Física e 
Esportiva. 

Quando comparado com igual período do ano anterior, houve crescimento de 6%. 

 

 

 

Análise: 

Em relação à Educação, o desempenho foi 13% inferior em relação à meta e ao ano passado, 
principalmente, pela desativação de Polos da EJA, decisão tomada no decorrer de 2019. 

Em relação à Saúde e Segurança na Indústria, o resultado está em linha com o planejado. Quando 
comparado com igual período de 2018, houve um pequeno crescimento (2%). Com vistas a ampliar 
esses resultados em 2020, está em desenvolvimento, em parceria com o SESI Departamento 
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Nacional, uma solução digital, de baixo custo, para possibilitar que as empresas de micro e pequeno 
portes (desobrigadas de coordenação médica, de graus de riscos 01 e 02, com até 25 empregados) 
atendam à legislação de SST, além de outras ações. 
 
 
3.1.2 - Ampliar os atendimentos em serviços de alto valor agregado 
 

Descrição: Intensificar as ações comerciais do SESI na oferta de soluções (definidas anualmente) que 
posicionem a instituição como inovadora, contemporânea e principal parceira em Educação e Cultura 
e em Saúde e Segurança na Indústria. 

 

Ficha do Objetivo: 

 

 

 

Indicadores: 

 

Indicadores Medição Fórmula 
2019 

Meta 
2020 Meta  Real 

Estabelecimentos 
Industriais 
atendidos em 
serviços de alto 
valor agregado  

Trimestral Valor Absoluto 700 868 1.200 

Análise: Superação da meta em 24% devido à atuação da área de SSI. A área de Educação cumpriu a 
meta estabelecida de atendimento no ano. Foram definidos os serviços de alto valor agregado por 
área, a saber:  

 

Período

Responsável

Apoios requeridos

Indicadores 

Partes interessadas 

Monitoramento Reuniões de Análise Estratégica.

2018 - 2022

Recursos

-Infraestrutura das Unidades para atendimento;

-Pessoas competentes para realizar o relacionamento com os clientes e a operação dos 

serviços;

-Sistemas para gerir as informações dos atendimentos (temáticos, CRM, Power BI e SIME).

Gerentes de Negócio

Estabelecimentos Industriais atendidos em serviços de alto valor agregado

Clientes, Sociedade e Mantenedores 

Gerente de RM e Gerente de Unidade
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Em SSI: 

- Atendimentos às Normas Regulamentadoras 

- Gestão de SST e Promoção da Saúde: 

    *Prevenção da Incapacidade / Gestão do Absenteísmo 

    * Assessoria e consultoria em promoção da saúde 

Em Educação: 

- Programa de Educação Corporativa 

-Programa de capacitação de NR 

 
3.1.3 - Assegurar a percepção de valor dos clientes com relação aos focos estratégicos 
 

Descrição: Assegurar a percepção de valor dos clientes empresas, industriários e dependentes, 
provendo soluções efetivas para a Educação e Cultura e para Saúde e Segurança na Indústria. 

 

Ficha do Objetivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período

Responsável

Apoios requeridos

Partes interessadas 

Monitoramento

Indicadores 

Taxa de Concluintes da EJA

2018 - 2022

Recursos

-Infraestrutura das Unidades para atendimento;

-Pessoas competentes para realizar a operação dos serviços;

-Metodologia/ sistemas para gerir a satisfação dos clientes.

Gerentes de Negócio

Índice Geral de Satisfação (IGS) - dos Clientes PF e PJ

Net Promoter Score (NPS) - Clientes PF e PJ

Mantenedores, Clientes e Sociedade

Reuniões de Análise Estratégica.

Gerência de Desenvolvimento Estratégico
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Indicadores: 

 

Indicadores Medição Fórmula 
2019 

Meta 
2020 Meta  Real 

Índice Geral de 
Satisfação (IGS)  

 

Anual 

Soma dos percentuais de 
clientes satisfeitos e muito 
satisfeitos com os serviços SESI.  
(Escala de 0 a 100%) 

85% 92% 90% 

Net Promoter Score 
(NPS)  

 

Anual 

Percentual de clientes 
promotores (que atribuem 9 e 
10) subtraído pelo percentual 
de clientes detratores (que 
atribuem de 0 a 6).  
(Escala de -100% a +100%) 

65% 70% 70% 

Taxa de Concluintes 
da EJA 

 
Anual 

Nº de concluintes/9º ano EAD, 
3º ano EAD, FI (etapa 3), FII e 
EM (presencial)*100 

62% 63% 64% 

 

Análise: 

- Índice Geral de Satisfação (IGS) - o índice de satisfação (PJ), em 2019, foi de 92%. Esse resultado 
demonstra a elevada satisfação dos clientes do SESI. 

- Net Promoter Score (NPS) - mede a avaliação da rede de promotores da marca do SESI. O resultado 
de 70% demonstra que os serviços possuem uma entrega qualificada, embora existam pontos de 
melhoria que serão tratados pelas áreas de atuação. 

OBS – Os dados são referentes as avaliações com as Pessoas Jurídicas (PJ) e Pessoas Físicas (PF). 

- A Taxa de Concluintes da EJA, em 2019, foi de 63%, com superação da meta em 2%. Entretanto, o 
resultado é inferior ao realizado no ano anterior, em torno de 10%. Esse fato ocorreu pelo menor 
desempenho nos Polos Ilhéus e Vitória da Conquista, basicamente, em virtude da evasão dos alunos 
por falta de recursos financeiros para deslocamento, necessário para a participação nas atividades 
presenciais obrigatórias. Considerando os resultados dos demais Polos, excluindo Ilhéus e Conquista, 
temos um resultado de 73% de conclusão. 

 
3.1.4 - Assegurar solidez econômica e financeira 
 

Descrição: O SESI deverá buscar condições que garantam a sua perenidade, assegurando sua 
capacidade de gerar e captar receitas, bem como controlar efetivamente as despesas, com vistas ao 
crescimento da escala de atendimento e agregação de valor para os clientes, de forma sustentável. 

 

 

 

Ficha do Objetivo: 
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Indicadores: 

 

Indicadores Medição Fórmula 
2019 

Meta 
2020 Meta  Real 

Índice de 
Sustentabilidade 

 

Trimestral 

[(Rec. correntes – rec.  
compulsório)/ desp. corrente - 
transferências regulamentares - 
repasse IEL - despesas 
arrecadação INSS - desconto 
sobre arrecadação direta)] x 100 

49% 56% 55% 

Resultado 
Operacional 

 Trimestral 

(Receita corrente - Receita 
financeira - Despesa 
corrente)/(receita corrente - 
Receita financeira)*100 

3% 16% 7% 

 

Análise: 

- Índice de Sustentabilidade - resultado positivo tanto em relação à meta, quanto ao realizado no ano 
anterior (51%), devido, basicamente, ao crescimento das receitas de serviços em Educação Regular, 
Serviços de Promoção da Saúde (especialmente, Odontologia nas Clínicas), SESI Viva+ e Centro de 
Epidemiologia, com seu primeiro contrato internacional, no continente africano. A menor realização 
das despesas, no exercício, também contribuiu para esse resultado. Para 2020, a meta estabelecida 
foi de 55%. 

 

- O Resultado Operacional apresentou o melhor desempenho dos últimos anos, devido, basicamente, 
a maior realização das receitas de serviços, um pequeno crescimento das receitas compulsórias e 
pela menor realização das despesas. Como a produção foi equivalente ou superior ao ano passado, 
pode-se inferir que houve um ganho de produtividade, com relação ao uso da receita de contribuição 
nos negócios. 

Período

Responsável

Apoios requeridos

Partes interessadas 

Monitoramento

Gerentes de Negócio e Corporativo (Controladoria, Orçamento e Financeiro)

Reunião do Conselho, Reunião Comissão de Contas e Reuniões de Análise Estratégica.

2018 - 2022

Recursos
-Pessoas competentes para gerir as informações financeiras.

-Sistemas para gerir as informações financeiras;

Superintendente

Indicadores 
Índice de Sustentabilidade

Resultado Operacional

Mantenedores 
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3.2- Informações sobre a gestão 

Seguem abaixo os objetivos estratégicos com foco nos processos internos, pessoas e tecnologia: 
 
3.2.1- Fortalecer o relacionamento com o mercado e a comunicação externa e interna 
 

Descrição: Aprimorar o relacionamento com os clientes, visando à sua fidelização, e com as demais 
partes interessadas, aprimorando os processos de comunicação externa e interna, de modo a 
ampliar o seu conhecimento sobre os serviços do SESI. 

 

Ficha do Objetivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores: 

 

Período

Responsável

Apoios requeridos

Partes interessadas 

Monitoramento

2018 - 2022

Recursos

-Infraestrutura das Unidades para atendimento;

-Sistemas para gerir as informações dos atendimentos (temáticos, CRM e SIME).

Indicadores 

Grau de satisfação com a comunicação das escolas 

-Pessoas competentes para realizar o relacionamento com os clientes e a operação 

dos serviços;

Taxa de indústrias atendidas em mais de um serviço

Gerente de RM e de Desenvolvimento Estratégico

Taxa de Fidelização 

Clientes

Reuniões de Análise Estratégica e Reuniões de Desempenho de Relações com o 

Mercado

Gerente de Unidade e Corporativo (Comunicação)
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Indicadores Medição Fórmula 
2019 

Meta 
2020 Meta  Real 

Taxa de Fidelização  

 

Trimestral 

Número de estabelecimentos 
atendidos pelo SESI no ano/Total 
de estabelecimentos atendidos 
pelo SESI no ano anterior X 100 

74% 68% 76% 

Taxa de indústrias 
atendidas em mais de 

um serviço 

 Trimestral 

Nº de estabelecimentos 
atendidos por mais de um 

serviço/ Nº total de 
estabelecimentos 

atendidos*100 

55% 41% 60% 

 

Análise: 

- Em relação à Taxa de Fidelização (pessoa física e jurídica), o resultado em relação aos atendimento 
de pessoa jurídica (contratos com as empresas), ficou com 59% de fidelização e não apresentou 
variação em relação ao ano passado. A redução do indicador é referente aos atendimentos indiretos 
(pessoa física), principalmente nas Escolas e Odontologia Clínicas. Vale destacar que foram atendidos 
953 novos estabelecimentos industriais. 

- A Taxa de indústrias atendidas em mais de um serviço demonstra que os atendimentos realizados 
concentram em um único serviço (1.926 industriais atendidas) e está impactado pelos atendimentos 
indiretos das pessoas físicas, principalmente das Escolas.  
 

3.2.2 - Desenvolver projetos de melhoria ou de criação de novas soluções 
 

Descrição: Identificar, desenvolver ou adquirir tecnologias que possibilitem a adaptação/melhorias 
do atual portfólio e a criação de novos produtos para atender à necessidade da indústria, integrando 
competências internas e de parceiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha do Objetivo: 
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Indicadores: 

 

Indicadores Medição Fórmula 
2019 Meta 

2020 Meta  Real 

Novas soluções em 
Educação 

 Anual Valor Absoluto 3 2 1 

Novas soluções em SSI  Anual Valor Absoluto 5 9 5 

Cumprimento do 
programa do Núcleo 

de Inovação em TI 

 Trimestral 

(Total de ações 
realizadas/total de 
ações previstas no 

período) x 100 

100% 90% 100% 

 

Análise: 

- No que se refere às novas soluções em Educação, destaca-se a aquisição do SGP (Sistema de Gestão 
de Provas das escolas) e do Bigbrain (aplicativo para sincronizar os alunos cadastrados no TOTVS 
educacional com a nuvem do office 365). Para 2020, essa meta será revisada para contemplar a 
solução que não foi desenvolvida. 

- A área de SSI superou a meta estabelecida no ano, devido, principalmente ao desenvolvimento de 
novas soluções conforme descrições abaixo: 

 Promoção da Saúde: Coaching em Saúde e Bem-estar (individual e em grupo); Gestão de 
Saúde para Redução da Sinistralidade; Desafio de Saúde. 

Período

Responsável

Apoios requeridos

Partes interessadas 

Monitoramento

2018 - 2022

-Pessoas competentes para gerir e operacionalizar o projeto.

Gerentes de Negócio

Recursos

- Financeiros - financiamento do Departamento Nacional.

Clientes e Mantenedores

Reuniões de Análise Estratégica

Novas soluções em Educação

Gerentes de Unidade 

Novas soluções em SSIIndicadores

Cumprimento do Programa de Modernização Tecnológica de Inovação
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 Segurança: Metodologia SESI de Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional; 
Curso em EAD para o Guia Prático para Cálculo de Linha de Vida e Restrição; Metodologia 
para o Gerenciamento dos Riscos em Máquinas e Equipamentos para os Setores de 
Panificação e Cerâmica - NR12; Curso de Higiene Ocupacional. 

 CIS: Coaching para Autocontrole do Estresse e Reposicionamento Psicocorporal. 

- Cumprimento do programa do Núcleo de Inovação em TI – realizado abaixo da meta devido a não 
realização das seguintes atividades: implantação, em produção, da Base Integradora Consolidadora 
como a principal fonte de dados para integração entre os sistemas e consolidação dos dados de 
produção e evolução do BI para cruzar dados financeiros com os dados de produção. Essas atividades 
serão concluídas em 2020. 
 
3.2.3 - Buscar a eficiência dos processos 
 

Descrição: Otimizar os diversos processos da instituição com aumento da qualidade, produtividade, 
menor custo e tempo de atendimento. 

 

Ficha do Objetivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores: 

 

Período

Recursos

Responsável

Apoios requeridos

Partes interessadas 

Monitoramento

Indicadores 
% de cumprimento dos padrões dos produtos de SSI e Educação

Gerentes do Negócio

Eficiência dos processos

Clientes e Mantenedores

Reuniões de Análise Estratégica 

2018 - 2022

-Pessoas competentes para gerir a otimização dos processos SESI.

Gerência de Desenvolvimento Estratégico e Corporativo (Qualidade)
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Indicadores Medição Fórmula 
2019 Meta 

2020 Meta  Real 

Eficiência dos processos  Anual 

(Nº de projetos de 
processos realizados / Nº 
de projetos de processos 

selecionados) * 100 

100% 100% 100% 

% de cumprimento dos 
padrões dos produtos de 

SSI e Educação 

 Anual 
Total de padrões 

atendidos/total de 
padrões existentes x 100 

75% 68% 80% 

 

Análise: 

- Eficiência dos processos – todos os processos selecionados foram redefinidos. No ano de 2019, o 
foco do trabalho do Escritório de Processos foi o projeto de Automatização de Processos de SSI. 
Inicialmente foram previstos 03 processos (Elaborar PPRA / PCMAT / PGR / PGSSMATR, Elaborar 
PCMSO e Executar Serviços de Higiene Ocupacional), mas ao longo do projeto percebeu-se a 
necessidade de automatizar processos que interferem na execução destes produtos como, por 
exemplo, cadastro de trabalhadores, definição de executores dos serviços, agendamento de eventos 
com os clientes. Além desses, foi desenvolvido também o processo denominado Help+ que permite 
ao cliente interação com os responsáveis do SESI pelo produto por eles adquirido. 

 - % de cumprimento dos padrões dos produtos de SSI e Educação – Estão em andamento os Planos 
de Melhoria Técnica (PMT) para sanar as lacunas identificadas no processo. Esse resultado reflete o 
momento da análise anual (quando da realização de visita técnica). 
 

 
3.2.4 - Fortalecer parcerias estratégicas com fornecedores 
 

Descrição: Identificar, desenvolver e engajar fornecedores com potencial de agregar valor aos 
negócios, mediante programas, projetos e iniciativas para aumentar a abrangência de atuação e a 
efetividade do SESI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha do Objetivo: 
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Indicadores: 

 

Indicadores Medição Fórmula 
2019 

Meta 
2020 Meta  Real 

Avaliação dos 
fornecedores 

críticos 

 
 

Anual 
Média das avaliação dos 

fornecedores críticos 
90% 91% 90% 

Fornecedores 
críticos 

capacitados 

 Anual 
Número de fornecedores críticos 

capacitados 
165 170 220 

 

Análise: 

- Avaliação dos fornecedores críticos – o desempenho atingiu a meta e se mantém, historicamente, 
acima de 86% de satisfação com os fornecedores críticos. 

- Fornecedores críticos capacitados – resultado 3% acima da meta e 18% acima do ano anterior, 
reforçando o compromisso do SESI com o fortalecimento das parcerias estratégicas com 
fornecedores. 

 
3.2.5 - Maximizar resultados por meio do uso eficaz e responsável dos recursos 
 

Descrição: Aumentar a produtividade dos recursos (financeiros, humanos e físicos) aplicados aos 
negócios, otimizando os processos internos e incorporando novas tecnologias. 

 

Período

Responsável

Apoios requeridos

Partes interessadas 

Monitoramento Reuniões de Análise Estratégica 

2018 - 2022

Recursos

-Infraestrutura das Unidades para atendimento;

-Pessoas competentes para interagir com os fornecedores críticos e parceiros;

-Sistema para gerir o credenciamento.

Gerentes de Negócio

Avaliação dos fornecedores críticos

Fornecedores críticos capacitados

Clientes e Fornecedores

Gerente de Negócio, de Unidades e Corporativo (Suprimentos)

Indicadores 



 
 
Relatório de Gestão 2019  54 SESI Bahia 
 
 
 
 
 

Ficha do Objetivo: 

 

Indicadores: 

 

Indicadores Medição Fórmula 
2019 

Meta 
2020 Meta  Real 

Taxa de 
recursos 
destinados para 
o negócio 

 

Trimestral 

(Total de despesas de custeio 
realizadas pela área fim) / (Total 
de despesas de custeio realizadas 
– transferência corrente – 
despesa arrecadação INSS – 
desconto sobre arrecadação 
direta e outros) x 100  

90% 89% 90% 

Produtividade 
por colaborador 

 Trimestral 

(Receitas de serviços  + Receitas 
de  convênios + Receitas de 
subvenção e auxílio) / Total de 
colaboradores (CTD e CTI)  - R$ 
mil 

78,9 85,2 90,9 

 

Análise: 

- Taxa de recursos destinados para o negócio – apesar do resultado ter ficado um ponto percentual 
abaixo da meta, o resultado acima de 85% de recursos destinados para o negócio é positivo quando 
comparado com outros regionais do SESI. O valor alcançado por este indicador se mantêm 
historicamente no mesmo patamar. 

- Produtividade por colaborador – resultado positivo em relação à meta devido ao crescimento 
significativo das receitas de serviços e manutenção do quadro de pessoal. Para 2020, prevê-se meta 

Período

Responsável

Apoios requeridos

Partes 

interessadas 

Monitoramento

2018 - 2022

Recursos

-Sistemas para gerir as informações financeiras;

-Pessoas competentes para gerir as informações financeiras.

Superintendente SESI

Taxa de recursos destinados para o negócio

Força de Trabalho e Mantenedores

Reuniões de Análise Estratégica

Gerente de Negócio e Corporativo (Orçamento)

Indicadores 
Produtividade por colaborador
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com um crescimento significativo, devido, principalmente, ao crescimento das receitas de serviços. 

 

3.2.6 - Garantir a execução dos investimentos em infraestrutura 
 

Descrição: Prover infraestrutura física adequada à demanda e à qualidade esperada dos serviços, 
garantindo a acessibilidade plena e o uso eficaz dos recursos ambientais. 

 

Ficha do Objetivo: 

 

 

Indicadores: 

Indicadores Medição Fórmula 
2019 

Meta 
2020 Meta  Real 

Taxa de 
realização de 
investimentos em 
infraestrutura 

 
 

Trimestral 

(Total de investimentos 
realizados em construções e 

reformas / Total de 
investimentos aprovados 

construções e reformas) x 100  

100% 17% 100% 

 

Análise: 

- Esse resultado deve-se ao atraso na construção da Escola de Candeias, da Unidade Norte e da nova 
Unidade de SST na RMS, inicialmente previstas. Vale destacar que esses investimentos foram 
reprogramados para 2020 e que, em 2019, foram gastos R$ 4,9 milhões em construções e reformas. 
 
3.2.7 - Modernizar a tecnologia da informação 
 

Período

Responsável

Apoios requeridos

Indicadores 

Partes interessadas 

Monitoramento

- Recursos financeiros para operacionalizar o objetivo;Recursos

-Infraestrutura das Unidades;

- Fornecedores aptos para executar os serviços.

Superintendente SESI

Taxa de realização de investimentos em infraestrutura

2018 - 2022

Clientes, Força de Trabalho, Fornecedores, Sociedade e Mantenedores

Reuniões de Análise Estratégica e Reuniões periódicas com a Engenharia

Gerente do Suporte ao Negócio, de Unidades e Corporativo (Engenharia)



 
 
Relatório de Gestão 2019  56 SESI Bahia 
 
 
 
 
 

Descrição: Garantir disponibilidade, performance, segurança e atualização da infraestrutura de TI, 
assegurando a utilização de tecnologias de vanguarda. 

 

Ficha do Objetivo: 
 

 

 

Indicadores: 

 

Indicadores Medição Fórmula 
2019 

Meta 
2020 Meta  Real 

Taxa de 
realização de 

investimento em 
TI 

 
 

Trimestral 

(Total de investimentos 
realizados em TI) / Total de 

investimentos aprovados em 
TI) x 100  

100% 33% 100% 

Cumprimento do 
Programa de 

Modernização 
Tecnológica 

 
Trimestral 

(Total de ações 
realizadas/total de ações 

previstas no período) x 100 
100% 80% 100% 

Análise: 

- Os investimentos em TI totalizaram R$ 1.7 mil em 2019. Contudo, tiveram uma realização de 33% 
em relação ao que fora orçado, devido, basicamente: 

 Não realização dos investimentos orçados no Projeto de Modernização das Bibliotecas, 
previsto e não aprovado (R$ 1.7 mil); 

Período

Responsável

Apoios requeridos

Partes 

interessadas 

Monitoramento

Indicadores 

Cumprimento do Programa de Modernização Tecnológica de Inovação

2018 - 2022

Gerentes de Negócio, de Unidades  e Corporativo (TI)

-Infraestrutura de Rede nas Unidades;

- Fornecedores aptos para executar os serviços.

- Recursos financeiros para operacionalizar o objetivo;

- Pessoas competentes em desenvolvimento de sistemas;

Coordenadores de TI - Sustentação e Inovação.

Taxa de realização de investimento em TI

Clientes, Força de Trabalho e Mantenedores

Reuniões de Análise Estratégica e Reuniões do Comitê de TI.

Cumprimento do Programa de Modernização Tecnológica de Sustentação

Recursos
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 Adiamento da inauguração da Escola na Unidade Norte, em Juazeiro (R$ 466 mil); 

 Escola Retiro – adiamento da compra da impressora de cartão de acesso e redução no 
quantitativo de equipamentos de TI que estavam orçados (R$ 484 mil); 

 Unidade Sudoeste – não foi realizada a estruturação dos Polos de Educação em 
Brumado, Itapetinga e Jequié, como previsto (R$ 479 mil). 

 

- Em relação ao Cumprimento do Programa de Modernização Tecnológica, destacam-se as seguintes 
etapas que não foram concluídas e reprogramadas para 2020:  

Em Educação – ViraVida (pendência de definição de processos); Sistema de Gestão de Provas 
(pendência na integração de notas para o temático Totvs). 

Em SSI - SHOT (reestruturação e integração do borderô no sistema de hospedagem); Locação de 
Espaço (desenvolver novo sistema); SMART - Webservice - integração com os laboratórios 
(parcialmente concluído), Chamada Eletrônica (nova solução), Implantação em LEM. 

Em Educação e SSI – em andamento: Painel de acompanhamento da Receita (75%) e Treinamento de 
Sistemas Temáticos (60%). 

 

3.2.8 - Promover a retenção, atração e valorização das pessoas 
 

Descrição: Promover o desenvolvimento, a retenção, atração e o reconhecimento profissional e 
pessoal dos colaboradores do SESI, por meio de políticas, ferramentas e sistemática de gestão que 
valorizem o resultado, o alcance das metas e as competências individuais. 

 

Ficha do Objetivo: 

 

 

Indicadores: 

 

Período

Responsável

Apoios requeridos

Partes interessadas 

Monitoramento

2018 - 2022

Recursos

- Recursos financeiros para operacionalizar o objetivo;

- Colaboradores competentes para desenvolver pessoas.

- Fornecedores aptos para executar os treinamentos e para a aplicação da 

Pesquisa de Clima.

Gerente do Suporte ao Negócio

Indicadores 

Clima Organizacional

Capacitações por trabalhador

Força de Trabalho

Gerentes de Negócio e de Unidades  e Corporativo (Gestão de Pessoas)

Taxa de Desligamento Voluntário

Reuniões de Análise Estratégica.
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Indicadores Medição Fórmula 
2019 

Meta 
2020 Meta  Real 

Clima 
Organizacional 

 
 

Bienal 
Consolidação da pesquisa de 

Clima Organizacional 
- - 90% 

Taxa de 
Desligamento 

Voluntário 

 Trimestral 
(Número de desligamentos 

voluntários / Total de 
desligados) x 100 

20% 18% 20% 

Capacitações por 
trabalhador 

 
Semestral 

Somatório das horas de 
capacitação/ Quantidade 
média de trabalhadores  

55 61 55 

 

Análise: 

- Clima Organizacional – não ocorreu medição no ano de 2019. 

- Taxa de Desligamento Voluntário – resultado positivo em relação à meta do ano. Analisando os 

dados por área, destaca-se que 64% dos desligamentos voluntários aconteceram na área de 

Educação, especificamente com os professores. A área já está mitigando essa situação no mapa de 

riscos específico. Em 2019, o turnover foi de 1,3%. 

- Capacitações por trabalhador – resultado positivo em função, principalmente, do investimento 

voltado aos profissionais de educação, cuja diretriz é de realizar, no mínimo, 80 horas de capacitação 

por ano.  

 

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico 
 

3.3.1- Estágio de desenvolvimento 

O Planejamento Estratégico (PE) do SESI Bahia é realizado há quase duas décadas, tendo passado por 

várias melhorias em seus padrões de trabalho, a exemplo de: adoção da metodologia do BSC; maior 

equilíbrio na definição das estratégias entre as partes interessadas; maior alinhamento das 

estratégias do DR/BA com as estratégias dos Sistemas FIEB, Sistema Indústria e SESI/ DN; elaboração 

e acompanhamento de projetos nas Reuniões de Análise Estratégica (RAE) e revisão dos Programas 

de Ação para contemplar as prioridades estratégicas. 

Existe uma preocupação constante em assegurar que o PE atenda às necessidades de todas as partes 

interessadas e que envolva todas as áreas e Unidades, tornando o processo dinâmico e participativo. 

A formulação da estratégia é a etapa do PE onde os fundamentos e os cenários internos e externos 

são analisados, acordados e validados pela Organização. 

No PE, os cenários são particularmente úteis para: 

- Unificar as visões de futuro para os tomadores de decisão, tornando explícitas e comuns as 
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premissas em que se baseiam suas decisões; 

- Configurar evoluções possíveis do mercado (demanda) e do ambiente competitivo; 

- Subsidiar a elaboração/revisão da Matriz SWOT. 

 
3.3.2- Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos 

A partir do direcionamento estratégico do Sistema FIEB (Diretrizes do Presidente) e do Sistema SESI, 

que é alinhado com o Sistema Indústria (CNI/Federações das Indústrias dos Estados/SESI/SENAI/IEL), 

o DR/BA inicia seu ciclo de planejamento conforme procedimento descrito e disponível para todas as 

Unidades, preservando sua autonomia e identidade. 

O Superintendente, a equipe de desenvolvimento do planejamento, os gerentes de negócios, os 

gerntes das unidades e os gerentes de processos convidados discutem as principais oportunidades e 

ameaças e o alinhamento das estratégias anteriores ao novo cenário.  

Essas análises são realizadas em dois momentos pré-determinados: 1) A cada quatro anos, de 

maneira mais aprofundada, são eleitos os cenários mais prováveis e elaborada a Matriz SWOT e o 

Mapa Estratégico do ciclo; 2). Anualmente, esses cenários são reavaliados e elege-se o mais provável 

no horizonte de um ano que irá balizar as eventuais atualizações do Mapa Estratégico. São realizadas 

revisões no PE sempre que mudanças significativas são observadas no macroambiente, a exemplo da 

crise financeira que modificou o cenário nacional. 

A definição dos Objetivos Estratégicos e suas descrições são debatidas nas reuniões de planejamento 

e/ou reuniões gerenciais, buscando-se sempre o consenso e a preservação do alinhamento com o 

planejamento do Sistema FIEB e do SESI/DN. Em seguida, é montado o Mapa Estratégico com as 

relações de causa e efeito para nova discussão. Este mapa apresenta os Objetivos Estratégicos que 

são estruturados a partir das seguintes perspectivas: Cliente, Financeira, Processos Internos, Pessoas 

e Tecnologia.  

 

3.3.3- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 

Para cada Objetivo Estratégico são estabelecidos de um a três indicadores de desempenho, 

buscando-se a referência média de “1,5 indicadores por objetivo”. Na escolha do indicador é 

considerada a sua pertinência ao objetivo, a facilidade de coleta e a possibilidade de se fazer uma 

medição consistente. Sempre é definido um indicador de resultado e, quando pertinente, também 

um indicador de tendência, geralmente com periodicidade de medição inferior. Algumas vezes, faz-

se necessário alinhar alguns indicadores com as estratégias corporativas do Sistema FIEB e do 

SESI/DN. 

Todos os indicadores possuem uma ficha técnica, de acordo com a hierarquia, os indicadores são 

classificados em estratégicos (compõem o Mapa Estratégico), gerenciais (relacionados a uma área de 

competência, sendo monitorados pelas Gerências de Negócio) e os operacionais (indicadores 

relativos aos processos e operações das Unidades).  

Os indicadores estratégicos foram descritos nos itens 3.1 e 3.2. 

3.3.4- Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade 
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O Planejamento Estratégico é elaborado para um horizonte de quatro ou cinco anos, com revisão 

anual, conforme orientação do Sistema FIEB. A atualização das informações é feita durante os ciclos 

anuais de revisão do PE. O plano é revisto pelos líderes, juntamente com a equipe de planejamento, 

visando identificar os pontos que necessitam de ajustes ou de novas informações para serem 

revalidadas. 

Se necessário, por identificação de mudanças externas ou internas potenciais, durante as reuniões 

semestrais, são feitos ajustes, que devem ser aprovados pelo Superintendente ou pelo Conselho 

Regional, quando pertinente. 

Os riscos empresariais são considerados na definição das estratégias e na avaliação do modelo de 

negócio. São discutidos na análise ambiental e contemplados nos Objetivos Estratégicos com ações 

mitigadoras embasadas nas iniciativas estratégicas definidas. 

Seguem as descrições dos últimos ciclos: 

 Ciclo PE 2012-2016 - com foco nas macroestratégias de Educação de Qualidade; Soluções 

para a Qualidade de Vida; Inovação, Desenvolvimento sustentável e Interiorização. Destaca-

se, nesse ciclo, a importância da inovação para o alcance da estratégia. 

 Ciclo PE 2015-2018 – revisão com base nos direcionamentos da nova Direção (Presidente e 

Superintendente), com foco nas macroestratégias de Inovação, Interiorização e de Micro, 

Pequenas e Médias Empresas.  

 Ciclo PE 2018-2022 - revisão com base nos direcionamentos do Presidente do Sistema FIEB e 

Superintendente SESI, nas macroestratégias de inovação, comunicação e mercado e nos 

focos estratégicos dos negócios de Educação, Cultura, Saúde e Segurança na Indústria. 

 
3.3.5- Envolvimento da alta direção (Diretores) 

O Conselho Regional do SESI, cujo o Presidente é o Diretor Regional do SESI, aprova o Plano de Ação 

anual, contendo o Planejamento Estratégico do SESI.  

O envolvimento do Superintendente acontece em todo o processo de formulação, desdobramento e 

avaliação do PE SESI. Desde a etapa inicial de análise dos cenários e elaboração da matriz SWOT e de 

riscos e oportunidades até as avaliações realizadas nas Reuniões Gerenciais (semanalmente) e 

Reuniões de Análise de Estratégica (semestralmente).  

 

3.3.6- Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 

O PE é desdobrado do nível estratégico (Superintendência SESI) para gerencial (Gerências de Gestão) 

e operacional (Unidades). O desdobramento no âmbito das Unidades é evidenciado pelo Programa 

de Ação (prioridades, indicadores, ações e projetos) dos Gerentes e demais colaboradores. 

Os gerentes de unidades têm o seu desempenho avaliado nas visitas realizadas pelo Superintendente 

e Gerentes de Negócio e pelo cumprimento do Programa de Ação que é monitorado, no mínimo, 

semestralmente, com devida devolutiva.  

As análises críticas das Unidades ocorrem, trimestralmente, nas Reuniões de Análise Estratégica que 
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atendem a seguinte pauta mínima: mudanças em questões externas e internas que sejam 

pertinentes para a gestão (Ex: Matriz SWOT); informação sobre o desempenho e a eficácia da gestão; 

Análise do cumprimento do Programa de Ação (metas e ações definidas para os indicadores 

financeiros, produção e processos dos produtos e serviços); eficácia de ações tomadas para abordar 

riscos e oportunidades; gestão de mudança; entre outros. 

 
3.3.7- Principais dificuldades e mudanças previstas 

As principais dificuldades foram: 

 Realizar os investimentos necessários, no tempo previsto, para ampliação e requalificação 

das instalações físicas e atualização tecnológica, a fim de atender aos desafios propostos; 

 Adequar as soluções de SSI para atendimento às empresas, diante de um ambiente 

regulatório instável; 

 Cumprir os requisitos da gratuidade, tendo em vista incertezas quanto aos valores da receita 

de contribuição e o controle da elegibilidade do público alvo. 

As mudanças previstas para 2019 foram: 

 Início das atividades na nova Unidade Teixeira de Freitas; 

 Automatização dos processos de Saúde e Segurança na Indústria, por meio da ferramenta 

Business Process Management Suite - BPMS Orquestra; 

 Implantação do EF na Unidades do Interior, iniciando em Luís Eduardo Magalhães.  
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4- Governança 

 

4.1- Descrição das Estruturas de Governança 
 

 
O SESI DR Bahia possui um Conselho Regional, órgão normativo e deliberativo de natureza colegiada, 

incumbido de estabelecer as diretrizes políticas e estratégicas de atuação. O Conselho é composto 

por representantes da indústria, dos trabalhadores, do Ministério do Trabalho e Emprego, do 

Governo do Estado e da área de comunicação. Considera-se esse Conselho também como uma 

importante fonte de identificação das necessidades dos clientes (indústrias e trabalhadores). O seu 

caráter deliberativo, em instância superior, define e monitora as ações do SESI. Logo, essas 

necessidades passam a guiar a própria entidade, confirmando o foco no cliente. 

O presidente da Federação das Indústrias, regimentalmente, é o Diretor Regional do SESI, que 

escolhe o Superintendente, e este escolhe os gerentes de negócios e de unidades, compondo, assim, 

a Alta Administração da Entidade. A atuação do DR/BA, em 2019, foi pautada pela aderência ao 

planejamento estratégico do Sistema FIEB e ao planejamento estratégico nacional do Sistema SESI. 

O SESI possui mantenedores (indústrias que contribuem com 1,5% da sua folha de pagamento). Para 

estes, além da representação no Conselho Regional, há a diretriz de manter a equidade de direitos 

independentemente do porte e, consequentemente, do montante de contribuição. 
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Qualquer empresa industrial domiciliada na Bahia é elegível ao atendimento SESI, adotando-se 

medidas suspensivas apenas para aquelas que estão inadimplentes com suas contribuições 

compulsórias ou em contratos de prestação de serviços. Ressalta-se que, independentemente das 

micro e pequenas empresas não mais contribuírem compulsoriamente, em virtude do tratamento 

tributário simplificado do Simples Nacional ou do Super Simples, elas continuam sendo regularmente 

atendidas, pois são consideradas como mantenedores políticos que, justamente por seu porte, 

necessitam de apoio do SESI. 

Em relação à proteção dos direitos das demais partes interessadas (PI), ressaltam-se as seguintes 

ações: 

 Participação de representante(s) dos trabalhadores da indústria no Conselho Regional; 

 Existência de instâncias de escuta das PI: uma ouvidoria geral do Sistema FIEB, além da 

atuação via Comitê de Ética, para receber e tratar manifestações de mantenedores, 

clientes, força de trabalho, sociedade e fornecedores; e outra, com foco no cliente, 

intitulada Serviço de Apoio ao Cliente (SAC) para todas as Unidades do SESI; 

 Cumprimento do Regulamento de Licitações e Contratos que assegura aos fornecedores 

igualdade de condições. 

O quadro abaixo resume as principais práticas e padrões de trabalho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: DN significa Departamento Nacional e DR, Departamento Regional. 

 

Prática 
Principais Práticas/Padrões 

de Trabalho 
Disseminação Início 

Assegurar tratamento 

equilibrado e adequado 

aos mantenedores 

Regulamento do Serviço 

Social da Indústria 
DN e DR 

Desde a 

criação 

Relatório Anual de Prestação 

de Contas 
DN e DR 

Desde a 

criação 

Conselho Regional DN e DR 
Desde a 

criação 

Assegurar igualdade de 

condições entre os 

fornecedores 

Regulamento de Licitações e 

Contratos do Sistema SESI 
DN e DR 1998 

Assegurar os direitos e 

interesses dos clientes 

Ouvidoria Geral, SAC UN 2004 

Contratos de prestação de 

serviços 
DN e DR 1998 

Conselho Regional DN e DR 
Desde a 

criação 

Assegurar os direitos de 

todas as partes 

interessadas 

Ouvidoria Geral DR 2010 

Comitê de Ética DR 2011 
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4.2- Gestão de Riscos e Controles Internos 

Em conformidade com a ISO 9001:2015, foi desenvolvido um procedimento que tem como objetivo 

definir a metodologia e rotinas para identificação, análise, avaliação e controle dos riscos 

decorrentes da gestão da organização, implantando medidas de controle necessárias relacionados 

aos processos, atividades e serviços realizados pelo SESI.  

Os mapas de riscos e seu acompanhamento foram demonstrados no item 2.3. 

 
4.2.1- Avaliação da Qualidade e da Suficiência dos Controles Internos 
 

Não há uma área no SESI dedicada exclusivamente a esse fim, contudo, o SESI dispõe de controles 

internos e de instrumentos padronizados de monitoramento e acompanhamento da gestão e da 

operação. 

A eficiência da sistemática adotada é demonstrada pelos órgãos internos (Conselhos Regional, 

Nacional) e externos (auditoria externa independente, auditorias de CGU/TCU) de controle. 

O acompanhamento mensal pelo Conselho Regional, mediante reuniões de análises do desempenho, 

é um dos pilares do Controle Interno. Além disso, há ainda os seguintes mecanismos de controles: 

 Reuniões semestrais de Análise Estratégica (RAE) – verificação do cumprimento do Plano 

Estratégico; 

 Reuniões Gerenciais semanais – alinhamento e acompanhamento da operação; 

 Auditorias externas da ISO; 

 Auditorias internas (técnicas e de gestão) executadas por profissionais das diversas unidades; 

 Monitoramento do Programa de Ação de cada liderado em conjunto com seu líder. 

 

4.2.2- Avaliação dos Controles Internos pelo Chefe da Auditoria Interna 
 

Conforme informado no item 4.2.1, o SESI não dispõe de uma área específica voltada à Auditoria 

Interna. 
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5- Relacionamento com a Sociedade 

 

5.1- Canais de Acesso do Cidadão 

Nos tópicos a seguir são apresentados os diferentes canais de comunicação utilizados pelo SESI DR 

BA no relacionamento com a sociedade, seus clientes e a comunidade.  

 

5.1.1- Ouvidoria: Estrutura e Resultados 
 

A Ouvidoria Geral, no âmbito do Sistema FIEB (FIEB, SENAI, SESI, IEL) e CIEB, foi criada em 

30/04/2010, como órgão de assessoramento vinculado à Presidência, com atuação em todas as 

Entidades. Na oportunidade, foi instituída a função de Ouvidor Geral, designado pelo Presidente da 

FIEB, para executar as atribuições conferidas à Ouvidoria. A Resolução RE - 0.003/10 definiu que a 

finalidade, prerrogativas, competências e procedimentos da Ouvidoria Geral obedecerão ao 

Regimento da Ouvidoria Geral. 

A Ouvidoria Geral tem por finalidade o aperfeiçoamento e a eficiência das práticas no âmbito de suas 

Entidades, com o objetivo de: a) contribuir para uma gestão transparente e ética, em busca do 

aprimoramento e desenvolvimento do processo democrático das Entidades; b) estabelecer e manter 

um elo permanente entre a sociedade, o público interno e as instâncias administrativas das 

Entidades, assegurando um canal de comunicação autônomo, com credibilidade, agilidade e 

imparcialidade; c) receber, analisar e encaminhar as denúncias, reclamações e sugestões sobre atos 

que contrariem os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e economicidade; 

d) propor medidas ou procedimentos para o aperfeiçoamento das práticas da administração. 

A Ouvidoria do Sistema FIEB tem como princípios: Independência e imparcialidade; zelo pelo 

compromisso ético das entidades, valorizando, sobretudo, o respeito ao ser humano; cortesia e 

respeito no atendimento às pessoas, evitando qualquer tipo de discriminação ou pré-julgamento; 

discrição e transparência; e sigilo das informações. 

A estrutura do órgão comporta um Ouvidor e dois outros colaboradores das Entidades, tendo como 

canais de acesso o site (www.fieb.org.br) e linha telefônica disponível para sanar dúvidas. 

Foi criado um sistema informatizado para registro e gerenciamento das manifestações. O fluxograma 

de atendimento contempla o registro pela PI de sua manifestação no site da FIEB, no campo 

destinado à Ouvidoria. Após caracterizar e analisar a manifestação, o Ouvidor a encaminha para o 

responsável tratar o objeto em questão, fazendo a devolutiva ao Ouvidor que, por sua vez, 

responderá à PI, encerrando a ouvidoria. 

No ano de 2019, o Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia – FIEB alterou as 

disposições do Regimento da Ouvidoria Geral em razão da necessidade de aprimorar a atuação 

desta, proporcionando maior efetividade e qualidade do atendimento ao cidadão, valorizando o 

compromisso ético do Sistema FIEB e a necessidade de manutenção da transparência dos atos 

praticados por suas entidades, por meio da Resolução SESI n.º 2.302/19.  
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Nesse exercício de 2019, foram registradas no sistema da Ouvidoria para o SESI/DR/BA, um total de 

156 manifestações, sendo distribuídas da seguintes forma: Crítica (10) / Denúncia (47) / Elogio (2) / 

Reclamação (69) / Solicitação (25) / Sugestão (3). 

 
 

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

O SESI Bahia disponibiliza diversos canais de comunicação à sociedade em geral e, particularmente, 

aos seus clientes, sendo eles: 

 Portal SESI (www.fieb.org.br/sesi), cujo principal objetivo é disponibilizar informações e 

acesso aos serviços prestados. Por meio deste canal, é possível conhecer o portfólio de 

serviços, solicitar contato com as áreas de Relações com o Mercado em todo estado, 

contatar unidades de negócio e solicitar informações mediante envio de formulário online. 

 Redes sociais – Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e Linkedin – entendidos como canais 

de relacionamento direto com os usuários das redes, sejam eles clientes ou a sociedade em 

geral. Nestas plataformas, é possível enviar mensagens privadas ou públicas, solicitando 

informações ou manifestando dúvidas, reclamações ou elogios à entidade. Todas as 

solicitações são analisadas e posteriormente respondidas ao remetente dentro da própria 

rede social. 

 Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC SESI) – canal disponibilizado dentro do site SESI, no 

qual é possível enviar mensagens diretas e privadas, solicitando informações ou 

manifestando dúvidas, reclamações ou elogios à entidade. Todas as solicitações são 

analisadas e posteriormente respondidas ao remetente por e-mail. 

 Atendimento direto na recepção das unidades operacionais. 

 Visitas dos profissionais técnicos, de relações com o mercado, gerentes e assessores às 

empresas. 

 Telefone e e-mail. 

 Caixas de sugestões – “Fale com o SESI”, disponíveis nas unidades operacionais. 

 Pesquisas de satisfação com espaços para críticas e sugestões. 

Assunto Dúvida Elogio Reclamação Sugestão Total 

Agilidade no atendimento 1 27 94 6 128 

Infraestrutura adequada 3 5 59 69 136 

Outros 119 14 147 174 454 

Preço competitivo 3 0 15 9 27 

Qualidade e abrangência dos 
serviços e produtos 

147 498 293 230 1168 

Relacionamento e comunicação 5 30 97 36 168 

Total 278 574 705 524 2081 
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As solicitações e/ou reclamações são gerenciadas seguindo as orientações do Padrão “Gerir 

Manifestações das Partes Interessadas (MPI)”. Como prática de disseminação, são realizados 

treinamentos para repassar o procedimento aos profissionais que mantém contato direto com os 

clientes. As reclamações, dependendo da natureza e relevância, são tratadas com a devida discussão 

e repasse para as pessoas responsáveis pela solução do problema. As reclamações consideradas 

como não-conformidades são tratadas conforme o Padrão de Tratamento de Não Conformidades, 

por meio do sistema ECM. 

Em se tratando de relatórios de atendimento nas redes sociais, o SESI Bahia utiliza os dados gerados 

pelas redes sociais para avaliar itens como: tempo de resposta e eficiência no atendimento na 

referida Rede. Os dados servem de insumo para melhoria contínua no relacionamento com o cliente.   

Pelo SAC SESI, é possível quantificar as manifestações das partes interessadas, que podem ser: 

dúvidas, reclamações, solicitações e elogios. 

As manifestações dos clientes feitas via caixa de sugestões “Fale com o SESI” são registradas e 

tratadas no ECM. Por meio do sistema, é possível gerar um histórico de acompanhamento da 

manifestação e o fluxo das tratativas dadas.  

Constantemente, o SESI Bahia realiza melhorias em seus serviços, infraestrutura, canais de 

relacionamento e processos internos após verificação da relevância das manifestações. Uma dessas 

melhorias foi a implementação do site das Escolas da Rede SESI e site do SESI Saúde, dentro do 

Portal SESI, no qual os usuários têm acesso a informações sobre os serviços da entidade. Dessa 

forma, o SESI assume o compromisso de elevar o nível de transparência de sua gestão e de ampliar o 

conhecimento geral de suas realizações. 
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5.2- Mecanismos de Transparência Sobre a Atuação da Unidade 
 

Destaca-se, ainda, no Portal do SESI BA, como forma de reforçar o seu compromisso com a moderna 

gestão, com a prática de compliance e o aprimoramento da divulgação de suas realizações e dados, a 

área de Transparência que reúne as principais informações da entidade com relação à infraestrutura, 

orçamento, estrutura remuneratória, legislação, demonstrativos contábeis, integridade, gratuidade, 

licitações entre outras. 

Acesso às informações da Entidade 

Outros Documentos Endereço para A cesso 
Periodicidade de 

Atualização 

Missão, Visão e Valores http://sesi.fieb.org.br/sesi/Institucional/AtuacaoEstrategica/ Anual 

Regulamento do SESI 
http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/canais/transparencia/estru
tura-competencias-e-legislacao/legislacao/ 

Permanente 

Execução Orçamentária 2019 
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-
diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx 

Trimestral 

Orçamento Aprovado 2020 
http://sis.fieb.org.br/SESI/transparencia/transparencia/lei-de-
diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx 

Anual 

Execução Orçamentária 2016 
a 2018 

http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-
diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx 

Anual 

Estrutura Remuneratória 
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-
diretrizes-orcamentarias/estrutura-remuneratoria.aspx 

Trimestral 

Relação de Dirigentes 
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-
diretrizes-orcamentarias/relacao-dirigentes.aspx 

Trimestral 

Relação dos Membros do 
Corpo Técnico 

http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-
diretrizes-orcamentarias/membros-corpo-tecnico.aspx 

Trimestral 

Demonstrações Contábeis 
2018 e 2019 

http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/demonstracoes-
contabeis/demonstracoes-contabeis.aspx 

Anual 
 

Licitações e Editais                              
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/licitacoes-e-
editais/licitacoes-e-editais.aspx 

Permanente 

Regulamento/Regimento de 
Licitações e Contratos    

http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/licitacoes-e-
editais/licitacoes-e-editais.aspx 

Permanente 

Contratos   
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/contratos-e-
convenios/contratos-e-convenios.aspx 

Permanente 

Convênios    
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/contratos-e-
convenios/contratos-e-convenios.aspx 

Permanente 

Gratuidade   
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/gratuidade/gratuida
de.aspx 

Permanente 

Relatório de Gestão 2018 e 
2019                 

http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integrid
ade.aspx 

Anual 

Parecer da Auditoria 
Independente 2018 e 2019      

http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integrid
ade.aspx 

Anual 

Código de Ética                                   
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integrid
ade.aspx 

Sempre que houver 
alteração no documento 

Comitê de Ética                                   
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integrid
ade.aspx 

Anual 

Dados de Infraestrutura                    
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/dados-de-
infraestrutura/dados-de-infraestrutura.aspx 

Anual 

SAC     
http://sis.fieb.org.br/SESI/transparencia/transparencia/sac/faleconosco.as
px 

Sempre que alterar o 
conteúdo do SAC 

 

http://sesi.fieb.org.br/sesi/Institucional/AtuacaoEstrategica/
http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/canais/transparencia/estrutura-competencias-e-legislacao/legislacao/
http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/canais/transparencia/estrutura-competencias-e-legislacao/legislacao/
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/SESI/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/SESI/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/estrutura-remuneratoria.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/estrutura-remuneratoria.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/relacao-dirigentes.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/relacao-dirigentes.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/membros-corpo-tecnico.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/membros-corpo-tecnico.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/demonstracoes-contabeis/demonstracoes-contabeis.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/demonstracoes-contabeis/demonstracoes-contabeis.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/licitacoes-e-editais/licitacoes-e-editais.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/licitacoes-e-editais/licitacoes-e-editais.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/licitacoes-e-editais/licitacoes-e-editais.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/licitacoes-e-editais/licitacoes-e-editais.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/contratos-e-convenios/contratos-e-convenios.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/contratos-e-convenios/contratos-e-convenios.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/contratos-e-convenios/contratos-e-convenios.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/contratos-e-convenios/contratos-e-convenios.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/gratuidade/gratuidade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/gratuidade/gratuidade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integridade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integridade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integridade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integridade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integridade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integridade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integridade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integridade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/dados-de-infraestrutura/dados-de-infraestrutura.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/dados-de-infraestrutura/dados-de-infraestrutura.aspx
http://sis.fieb.org.br/SESI/transparencia/transparencia/sac/faleconosco.aspx
http://sis.fieb.org.br/SESI/transparencia/transparencia/sac/faleconosco.aspx
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5.3- Avaliação dos Produtos e Serviços pelos Cidadãos-Usuários 
 

O SESI DR BA realiza pesquisas sistemáticas para aferir a satisfação dos clientes usuários de todos os 

seus serviços. Esta prática é valorizada pela entidade por se tratar de uma importante ferramenta 

gerencial para captação da percepção dos seus cliente em diversos âmbitos. As diretrizes para sua 

execução estão registradas no Manual de Pesquisa de Satisfação do SESI BA. Anualemente, o 

documento é revisado, visando atender as mudanças que ocorrem no portfólio, envolvendo a 

inclusão de novos serviços ou extinção dos que deixam de ser ofertados.  

 

Documento Endereço para Acesso Periodicidade de Atualização 

Manual de Pesquisa de Satisfação 
dos clientes do SESI BA 

Disponível no ECM – 
SESI BA 

Anual 

 

O planejamento da pesquisa envolve a definição de um escopo de serviços, unidades, períodos e 

modelos de aplicação visando atender as diferentes entregas do SESI BA. Nas imagens abaixo são 

apresentadas estas definições. 
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5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes 

A entidade adota como indicadores de gestão referente à satisfação dos seus clientes duas métricas:  

Índice Geral de Satisfação (IGS) e Net Promoter Score (NPS). A primeira avalia por meio de uma 

escala Likert a satisfação referente a determinado serviço, possibilitando que o cliente se enquadre 

em cinco perfis: muito satisfeito, satisfeito, neutro, insatisfeito ou muito satisfeito. O IGS é 

representado pela soma dos cliente satisfeitos e muito satisfeitos.  

 

IGS | Modelelo de avaliação – Perfís de clientes identificados: 

 
 
   Quadro 1 – Criação própria | Gerência de Desenvolvimento Estratégico -  SESI BA 

 

Já o NPS, criado por Fred Reichheld e publicada em 2003 (Revista da Universidade de Harvard – EUA) 

é considerado a mais utilizada métrica de avaliação de satisfação do mundo, aplicada por grandes 

coporações no mundo, inclusive no Brasil. É medido por uma indagação sobre a possibilidade do 
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cliente indicar o serviço que ele utilizou. Assim, o cliente pode ser enquadrado em três perfis 

distintos: detrator (que responde de 0 a 6); neutro (responde 7 ou 8) e promotor (responde 9 ou 10). 

O modelo é apresentado abaixo por imagens. 

 

NPS | Modelo de avaliação - Perfís de clientes identificados: 

 

 
   Quadro 2 – Criação própria | Gerência de Desenvolvimento Estratégico -  SESI BA 

 

NPS | Cálculo e modelo de apresentação dos resultados: 

 
   Quadro 3  – Criação própria | Gerência de Desenvolvimento Estratégico -  SESI BA 

Visando manter um padrão de atendimento qualificado, o SESI-BA adota como referência as metas 

apresentadas no quadro abaixo, sendo o mínimo esperado para validar suas entregas aos clientes ao 

longo do ano. 
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Metas dos indicadores IGS e NPS 2019 

 
   Quadro 4  – Criação própria | Gerência de Desenvolvimento Estratégico -  SESI BA 

 

Os resultados apurados em 2019 mostram que o desempenho do SESI apresenta elevado grau de 

satisfação na percepção de seus clientes: 

 

Resultados – Geral do SESI | Índice Geral de Satisfação (IGS) 2019 

 

 

Resultados – Geral do SESI | Net Promoter Score (NPS) 2019 
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Resultados – Serviços de Saúde e Bem estar | Índice Geral de Satisfação (IGS) 2019 
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5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários 

Gestores de negócios, de serviços e unidades, além dos analistas e assistentes de suporte à gestão 

tem acesso aos resultados das pesquisas ao longo de todo ano, através de relatórios on-line do 

sistema de pesquisa Typeform, utilizado pelo SESI-BA. Desta forma, registros são analisados e 

tratados à medida que reportados pelos clientes. Os relatórios consolidados são disponibilizados com 

todos os resultados das coletas do ciclo anual de 2019. O material também é apresentado em 

reuniões do corpo gerencial. Pontos de observações que persistem ao longo do ciclo recebem um 

plano de melhoria para o ciclo posterior. As tratativas são acompanhadas pelo time de pesquisa, 

composto por uma liderança na sede da organização e pontos focais em cada uma das regiões de 

atuação do SESI na Bahia. O modelo é apresentado no quadro abaixo.  

 
 

Time de Pesquisa SESI Bahia 

 

 
   Quadro 5 – Criação própria | Gerência de Desenvolvimento Estratégico -  SESI BA 
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6- Desempenho Financeiro e Informações Contábeis 
 

6.1 Desempenho Financeiro do Exercício 

A Entidade apurou desempenho orçamentário, financeiro e patrimonial positivos, refletindo o 

resultado das ações executadas pela gestão, em alinhamento com os objetivos e metas definidos no 

seu Planejamento Estratégico, para o exercício de 2019.  

O Resultado Operacional apurado no exercício, excluídas as Receitas Financeiras (R$ 8.553 mil), foi 

positivo em R$ 36.858 mil, principalmente, devido ao desempenho das Receitas de Serviços (R$ 

86.357 mil) que apresentaram incremento de 18% em relação ao ano anterior (R$ 73.125 mil). 

Considerando as Receitas Correntes (R$ 235.465 mil), menos as Despesas Correntes (R$ 190.054 mil), 

foi apurado resultado de R$ 45.411 mil. 

As Receitas de Contribuições Compulsórias (R$ 128.806 mil) apresentaram um crescimento de 4% 

comparado com o ano anterior (R$ 123.962 mil). 

Destaca-se no exercício o resultado das atividades operacionais, que custeou parte relevante do 

capital aplicado na construção e requalificação de novas unidades de negócios, bem como na 

aquisição de equipamentos, refletindo em investimentos da ordem de R$ 10.720 mil.  

O Resultado Orçamentário apresentou um Superávit de R$ 38.416 mil.  

O Superávit Patrimonial apurado foi de R$ 32.560 mil, superior em 34% em relação ao ano anterior 

2018 (R$ 24.303 mil) e 19% quando comparado a 2017 (R$ 29.534 mil). Este Superávit será 

reinvestido nos objetivos sociais da entidade, a fim de ampliar o alcance do seu atendimento, para 

cumprir sua missão. 

Em decorrência do superávit alcançado neste exercício, o Patrimônio Social de R$ 525.086 mil) 

evoluiu 7% comparado a 2018 (R$ 492.526 mil) e 5% quando comparado a 2017 (R$ 468.222 mil).  
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PRINCIPAIS RECEITAS 

 

 

 

 

 

 

Principais Receitas (em milhares de reais) 2018 2019
Previsão 

2020

RECEITAS OPERACIONAIS 213.745 226.911 242.013

Receita A - Contribuição Compulsória 123.962 128.806 126.501

Receita B - Serviços 73.125 86.357 98.587

Receita C - Apoio Financeiro 8.064 6.752 4.689

Receita D - Outras Receitas Correntes 7.140 3.878 12.236

Receita E - Convênios 1.454 1.118 0

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 8.754 12.286 37.992

Receita F - Financeira 7.732 8.171 0

Receita G - Auxílio DN 617 578 12.700

Receita H - Saldo de Exercícios Anteriores - 0 25.292

Receita I - Outras Receitas 405 3.537 0

Total 222.499 239.197 280.005
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Em 2019, a receita de serviços apresentou-se 18% superior a realizada em 2018, em virtude da 

ampliação da Educação Básica Regular, com crescimento de 15% nas matrículas (Ensino Fundamental 

II e Ensino Médio). Na Saúde e Segurança na Indústria, destaca-se o SESI VIVA +, serviço que prepara 

e apoia empresas para atendimentos em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) no eSocial. 

O significativo crescimento na rubrica outras receitas foi decorrente da alienação de um imóvel no 

valor de R$ 3.155 mil. 

 

PRINCIPAIS DESPESAS 

 

 

 

 

Principais Despesas (em milhares de reais) 2018 2019
Previsão 

2020

DESPESAS OPERACIONAIS 190.337 190.054 210.791

Despesa A - Pessoal e Encargos 99.217 99.652 110.057

Despesa B - Serviços de Terceiros 64.152 64.246 69.804

Despesa C - Materiais 8.097 7.453 9.990

Despesa D - Transportes e Viagens 2.691 1.590 1.787

Despesa E - Contribuições 11.625 11.920 10.066

Despesa F - Convênios, Subvenções e Auxílios 188 241 187

Despesa G - Outros 4.367 4.952 8.900

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 25.014 10.727 69.215

Despesa F - Investimentos 25.006 10.720 69.202

Despesa G – Inversões Financeiras 8 7 13

Total 215.351 200.781 280.006
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ITEM CONTRATO OBJETO FAVORECIDO CNPJ
MODALIDADE DE 

LICITAÇÃO

DATA DA 

CONTRATAÇÃO
SITUAÇÃO NATUREZA

ELEMENTO 

DE DESPESA
VALOR SESI

1
30827797.2019.CPL 

SFIEB.PP.0039.FIEB

Contratação de empresa 

especializada, sob o regime 

de empreitada por preço 

global, para a execução dos 

serviços complementares de 

engenharia necessários à 

construção da Unidade 

Integrada do Norte, situada 

na Rodovia Juazeiro - 

Sobradinho, Km 0, Distrito 

Industrial do São Francisco, 

Juazeiro/BA.

ART PROJETOS 

CONSTRUÇÕES  

E SERVIÇOS 

LTDA

10672793000149
Concorrência Sem 

Registro de Preços
30/09/2019

Ativo-

Normal (A)

Ordinária 

(O) 
Construções R$ 5.883.408,64

2
30827902.2019.CPL 

SFIEB.PP.0040.FIEB

Contratação de empresa 

especializada para a 

execução, sob o regime de 

preço global, dos serviços 

de engenharia necessários à 

construção do Centro de 

Formação Profissional II 

(CFP II) de Jequié e 

requalificação do Galpão 

existente, situado na Av. 

Octávio Mangabeira, 

Quadra I, Lotes 16 e 17 e 

módulo B, Lote 15, Jequié – 

RIBEIRO ALVES 

CONSTRUTORA 

EIRELI

05688183000101
Concorrência sem 

Registro de Preços
01/10/2019

Ativo-

Normal (A)

Ordinária 

(O) 
Construções R$ 1.647.204,47

3
30815543.2018.CPL 

SFIEB.PP.0058.FIEB

Contratação de serviços de 

Portaria com a efetiva 

cobertura dos postos 

designados, para as 

unidades do Sistema FIEB.

QUATTRO 

SERV SERVIÇOS 

GERAIS LTDA

05416273000135

Pregão Presencial 

sem Registro de 

Preços

01/01/2019
Ativo-

Normal (A)

Ordinária 

(O) 

Serviço de 

Portaria
R$ 1.151.516,47

4
30820927.2019.CPL 

SFIEB.PP.0010.FIEB

Execução de serviço de 

instalação de sistemas 

solares fotovoltaicos, com 

fornecimento de materiais e 

equipamentos, na unidade 

do SESI Retiro (Lote 3).

MTEC 

COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÕES 

TÉCNICAS 

LTDA. - ME

9229458000191
Concorrência sem 

Registro de Preços
02/09/2019

Ativo-

Normal (A)

Ordinária 

(O) 

Serviços de 

Engenharia
R$ 961.792,00

5
30820927.2019.CPL 

SFIEB.PP.0010.FIEB

Execução de serviço de 

instalação de sistemas 

solares fotovoltaicos, com 

fornecimento de materiais e 

equipamentos, na unidade 

do SESI Feira de Santana 

(Lote 2).

MTEC 

COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÕES 

TÉCNICAS 

LTDA. - ME

9229458000191
Concorrência sem 

Registro de Preços
02/09/2019

Ativo-

Normal (A)

Ordinária 

(O) 

Serviços de 

Engenharia
R$ 488.410,00

RELAÇÃO DOS DEZ MAIORES CONTRATOS FIRMADOS (SESI/DR/BA)

 

A despesa apresentou-se em linha, quando comparada com o exercício anterior, em virtude da 

menor realização dos investimentos previstos, decorrente do atraso no cronograma de obras para 

modernização e ampliação da capacidade de atendimento, na Região Metropolitana de Salvador e no 

interior do Estado. 

 

6.2- Principais Contratos Firmados 
 

Os quadros abaixo apresentam os dez maiores contratos firmados pelo SESI Bahia em 2019, bem 

como aqueles com pagamentos no exercício. 
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ITEM CONTRATO OBJETO FAVORECIDO CNPJ
MODALIDADE 

DE LICITAÇÃO

DATA DA 

CONTRATAÇÃO
SITUAÇÃO NATUREZA

ELEMENTO 

DE DESPESA
VALOR SESI

6
30829732.2019.CPL 

SFIEB.PE.0113.FIEB

Prestação de serviço de 

comunicação de dados 

principal entre as Unidades do 

Sistema FIEB com o Datacenter 

e acesso à internet dedicada.

BRASIL DIGITAL 

TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA.

11966640000177

Pregão 

Eletrônico sem 

Registro de 

Preços

25/09/2019
Ativo-Normal 

(A)
Ordinária (O) 

Links de 

Internet
R$ 444.600,00

7
30825874.2019.CPL 

SFIEB.PE.0071.FIEB

Aquisição de licenciamento 

Microsoft para os sistemas 

operacionais clientes, sistemas 

operacionais servidores, 

sistemas de automação de 

escritório.

BRASOFTWARE 

INFORMÁTICA LTDA.
57142978000105

Pregão 

Eletrônico sem 

Registro de 

Preços

18/07/2019
Ativo-Normal 

(A)
Ordinária (O) 

Serviços de 

informática
R$ 440.898,81

8

30826166.2019.CPL 

SFIEB.PE.0077.SESI

SE

Aquisição de 

microcomputadores tipo MINI 

PC (LOTE 1).

MODERN BRASIL 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA 

ME

08185841000122

Pregão 

Eletrônico sem 

Registro de 

Preços

09/09/2019
Ativo-Normal 

(A)
Ordinária (O) 

Equipamento

s de 

informática

R$ 407.410,00

9
30834605.2019.CPL 

SFIEB.PE.0173.FIEB

Aquisição de licenciamento de 

software BPMS Orquestra, sob 

demanda, voltado para a 

gestão por processos BPM do 

Sistema FIEB (FIEB, SESI/DR/BA, 

SENAI/DR/BA, IEL/BA e CIEB), 

bem como consultoria e 

suporte técnico à automação 

dos processos.

MBS ESTRATÉGIAS E 

SISTEMAS LTDA.
00945424000129

Pregão 

Eletrônico sem 

Registro de 

Preços

29/11/2019
Ativo-Normal 

(A)
Ordinária (O) 

Serviços de 

consultoria 

BMS 

Orquestra

R$ 407.382,19

10
30810788.2018.CPL 

SFIEB.PP.0044.FIEB

Prestação de serviços na área 

de direito do trabalho, 

consultiva e contenciosa, 

visando a defesa dos interesses 

dos contratantes na esfera 

judicial ou administrativa, em 

todos os graus de jurisdição e 

instâncias.

ESCRITORIO DE 

ADVOCACIA AURELIO 

PIRES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

16302853000118

Concorrência 

sem Registro de 

Preços

02/01/2019
Ativo-Normal 

(A)
Ordinária (O) 

Serviços 

advocatícios
R$ 399.600,00

RELAÇÃO DOS DEZ MAIORES CONTRATOS FIRMADOS (SESI/DR/BA)
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RELAÇÃO DOS DEZ MAIORES CONTRATOS (SESI DR BA) EM QUE HOUVE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 
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ITEM CONTRATO OBJETO FAVORECIDO CNPJ
MODALIDADE DE 

LICITAÇÃO

DATA DA 

CONTRATAÇÃO
SITUAÇÃO NATUREZA

ELEMENTO 

DE DESPESA
VALOR RATEIO

VALOR TOTAL 

DO CONTRATO

VALOR PAGO 

SESI

VALOR PAGO 

TOTAL

6 30829732.2019.CPL 

SFIEB.PE.0113.FIEB

Prestação de serviço de comunicação 

de dados principal entre as Unidades 

do Sistema FIEB com o Datacenter e 

acesso à internet dedicada.

BRASIL DIGITAL 

TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA.

11966640000177 Pregão 

Eletrônico sem 

Registro de 

Preços

25/09/2019 Ativo-

Normal (A)

Ordinária 

(O) 

Links de 

Internet

R$ 444.600,00 SESI 52% R$ 855.000,00 R$ 44.764,38 102.747,38R$  

7 30825874.2019.CPL 

SFIEB.PE.0071.FIEB

Aquisição de licenciamento Microsoft 

para os sistemas operacionais 

clientes, sistemas operacionais 

servidores, sistemas de automação de 

escritório.

BRASOFTWARE 

INFORMÁTICA LTDA.

57142978000105 Pregão 

Eletrônico sem 

Registro de 

Preços

18/07/2019 Ativo-

Normal (A)

Ordinária 

(O) 

Serviços de 

informática

R$ 440.898,81 SESI 50% R$ 881.797,62 434.518,77R$   881.797,62R$  

8 30826166.2019.CPL 

SFIEB.PE.0077.SESI

SE

Aquisição de microcomputadores tipo 

MINI PC (LOTE 1).

MODERN BRASIL 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA 

ME

08185841000122 Pregão 

Eletrônico sem 

Registro de 

Preços

09/09/2019 Ativo-

Normal (A)

Ordinária 

(O) 

Equipament

os de 

informática

R$ 407.410,00 SESI 

100%

R$ 407.410,00 R$ 407.410,00 407.410,00R$  

9 30834605.2019.CPL 

SFIEB.PE.0173.FIEB
Aquisição de licenciamento de 

software BPMS Orquestra, sob 

demanda, voltado para a gestão por 

processos BPM do Sistema FIEB (FIEB, 

SESI/DR/BA, SENAI/DR/BA, IEL/BA e 

CIEB), bem como consultoria e 

suporte técnico à automação dos 

processos.

MBS ESTRATÉGIAS E 

SISTEMAS LTDA.

00945424000129 Pregão 

Eletrônico sem 

Registro de 

Preços

29/11/2019 Ativo-

Normal (A)

Ordinária 

(O) 

Serviços de 

consultoria 

BMS 

Orquestra

R$ 407.382,19 SESI 

47,88%

R$ 850.840,00 -R$                  -R$                 

10 30810788.2018.CPL 

SFIEB.PP.0044.FIEB

Prestação de serviços na área de 

direito do trabalho, consultiva e 

contenciosa, visando a defesa dos 

interesses dos contratantes na esfera 

judicial ou administrativa, em todos 

os graus de jurisdição e instâncias.

ESCRITORIO DE 

ADVOCACIA 

AURELIO PIRES 

ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

16302853000118 Concorrência 

sem Registro de 

Preços

02/01/2019 Ativo-

Normal (A)

Ordinária 

(O) 

Serviços 

advocatícios

R$ 399.600,00 SESI 

29,6%

R$ 1.350.000,00 R$ 107.315,12 145.402,91R$  

RELAÇÃO DOS DEZ MAIORES CONTRATOS FIRMADOS (SESI/DR/BA)
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6.3- Transferências, Convênios e Congêneres. 
 

6.3.1- Transferências para Federações e Confederações 
 

 
6.3.2- Outros Convênios e Congêneres 

Instrumento Objeto Convenente CNPJ 
Valor 

Contrapartida 
Data da 

Firmatura 
Sit. 

Nat
. 

Valor total 

Transferência 
regulamentar 

Transferência 
Regulamentar, aprovada 
pelo decreto n.º 57.375 de 
02.12.1965, a luz do art.53 
que estabelece a aplicação 
da receita das 
administrações regionais, 
oriunda das contribuições 
compulsórias, reservada a 
quota de 7% (sete por 
cento) sobre a arrecadação 
total da região. 

Federação das 
Indústrias do 
Estado da 
Bahia 

15.171.15
0/0001-35 

- 05/11/2008 (A) (O) 8.533.461,72 

Transferência 
regulamentar 

RE-2.145 - Repasse de 
Receita ao IEL, autorizando 
o SESI/DR/BA efetuar para o 
IEL o repasse de até 1% 
(hum por cento) de sua 
receita líquida de 
arrecadação compulsória. 

Núcleo 
Regional do 
Instituto 
Euvaldo Lodi 
na Bahia 

15.244.11
4/0001-54 

- 27/08/2009 (A) (O) 1.175.732,97 

Total 
 
 
 
 
 

9.709.194,69 

Convênio/ 
Congêneres 

Objeto Convenente CNPJ/CPF 
Valor 

Contrapartida 
Data da 

Firmatura 
Sit. Nat. 

Valor 
total 

Patrocínio 

Veiculação da imagem 
institucional do SESI nos 
materiais pelo patrocinado 
nos Campeonatos Brasileiro e 
Baiano de SUP 2018. 

Cauê Rocha 
Paes de 
Menezes 

387.275.038-
01 

- 27/04/2018 (E) (O) 17.153,00 

Patrocínio 

Veiculação da imagem 
institucional do SESI nos 
materiais pelo patrocinado 
nos Campeonatos Brasileiro e 
Baiano de SUP 2018. 

Celson Moraes 
Medina 

124.274.157-
74 

- 27/04/2018 (E) (O) 17.153,00 

Patrocínio 

Veiculação da imagem 
institucional do SESI nos 
materiais pelo patrocinado os 
no evento “Bora Correr” em 
2019. 

Televisão 
Itapoan S/A 

15.122.492/ 
0001-65 

- 25/10/2019 (E) (O) 42.000,00 

Patrocínio 

Veiculação da imagem 
institucional do SESI nos 
materiais pelo patrocinado os 
no evento “1º Fórum 
Nordeste Supply Chain” em 
2019. 

Instituto 
Euvaldo Lodi 

15.244.114/ 
0001-54 

- 04/12/2019 (E) (O) 12.000,00 

Total 
  
  
  
  
  

88.306,00 
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6.4- Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de 
Itens do Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos 

 

A entidade adotou o conjunto de procedimentos contábeis em observância às Normas Brasileiras de 

Contabilidade aplicáveis às suas atividades, especialmente a NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado. 

Os itens 59 a 78-A do referido normativo, tratam da Depreciação, cujas práticas foram validadas pela 

Auditoria Externa Independente no período. Para a Amortização, observa-se os procedimentos 

contidos no documento NBC TSP 08 – Ativo Intangível, os itens 96 a 105. 

O SESI, no exercício de 2013, concluiu o Projeto de Reengenharia Patrimonial com a empresa 

AfixCode Patrimônio e Avaliações Ltda., que procedeu a análise dos bens do Ativo Imobilizado a valor 

justo, adequando-o ao seu valor recuperável (Impairment Test), bem como procedeu à revisão da 

vida útil.  

Fundamentada nos Laudos da Reengenharia Patrimonial, a Entidade adotou o Custo Atribuído 

(Deemed Cost) para a classe de bens imóveis, no montante de R$ 167.745 mil, conforme 

demonstrado a seguir:  

  

Itens Valor 

Terrenos   38.43 2  

Edificações  115.398  

Instalações  13.915  

Total  167.745  

  

A depreciação e amortização dos itens do patrimônio, a partir do exercício de 2013, estão sendo 

praticadas com base nas taxas definidas no referido laudo, pelo tempo de vida útil estimada dos 

bens, utilizando-se o método linear.  

Referente ao exercício de 2019, as taxas de depreciação e amortização praticadas foram as 

seguintes:   

  

Classes 
Taxa Média Ponderada 

Anual de Depreciação 

Custos:  

Terrenos  

 

-  

Edificações  2,58%  

Instalações  2,75%  

Benfeitorias  3,75%  

Máquinas e equipamentos  11,57%  

Equipamentos de informática  28,70%  

Móveis  

Veículos  

Outros  

9,62%  

20,89%  

9,84%  
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Não ocorreram mudanças nos critérios de vida útil econômica, método de depreciação e amortização 

e taxas utilizadas.  

 

6.5 - Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade e Cálculos 
Referentes à Gratuidade dos Cursos 
 

Em 2008, foram incorporados ao Regulamento do SESI dispositivos estabelecendo a ampliação 

gradual de recursos provenientes da receita de contribuição compulsória para a educação e para 

gratuidade, que deveriam atingir, em seis anos, a meta de 33,33% da Receita Líquida de Contribuição 

Compulsória em Educação Básica e Continuada, sendo a metade desse valor, o equivalente a 16,67%, 

destinado para vagas gratuitas. 

Em 2019, este Regional aplicou 44,4% dos recursos da receita líquida de contribuição compulsória 

em Educação Básica e Continuada, e 21,69% em vagas de gratuidade regulamentar, resultando na 

realização de 9.725 matrículas gratuitas, sendo apresentadas no simulador 9.754 matrículas por erro 

no cadastro de 29 matrículas que serão explicadas mais à frente. 

Nos quadros a seguir, serão apresentados os resultados alcançados pelo DR Bahia, 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 05 de novembro de 2008. 

No DR Bahia, são atendidos pela gratuidade regulamentar os processos de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e de Educação Regular com os segmentos de Ensino Fundamental e Ensino Médio. No 

caso da Educação Regular, estão contemplados apenas os estudantes cuja a renda dos pais é de até 

1,5 (um e meio) salário mínimo para alunos do Ensino Fundamental, e de até 2 (dois) salários 

mínimos para alunos do Ensino Médio. 
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Como a Educação é um dos focos estratégicos do DR Bahia, a aplicação de recursos nessa área 

excede, com folga, a meta de aplicação de receita líquida, principalmente por priorização de 

investimentos que qualificam e ampliam as estruturas físicas e tecnológicas das escolas. Quanto à 

aplicação dos recursos com gratuidade regulamentar, também ultrapassamos a meta, atingindo 

21,69% tendo em vista o aumento da oferta na Educação Regular em mais de 14% em relação ao ano 

de 2018 e manutenção das matriculas da EJA, onde 100% dos estudantes não pagam pela formação, 

porém com maior gasto de investimentos e melhorias nas unidades e polos. 

 
 

RECEITAS Dezembro 2019

Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC) 129.384.109,44                   

Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)¹ 107.712.271,11                   

Compromisso de Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada² 35.900.499,96                     

Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar³ 17.955.635,59                     

DESPESAS

em Educação Básica e Continuada 4 47.833.978,71                     

em Gratuidade Regulamentar 23.359.677,57                     

HORA-ALUNO5

Hora-aluno Total 11.310.668                           

Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar 3.076.861                             

Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Educação Básica e Continuada6
11.933.478,75                     

% da RLCC Aplicado em Educação Básica e Continuada 44,4%

Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Gratuidade Regulamentar7 5.404.041,98                       

% da RLCC Aplicado em Gratuidade Regulamentar 21,69%

 Fonte: SESI-DR(BA)

Notas: 

Tabela 1 - Demonstrativo de Cumprimento da Aplicação da Receita Líquida de Contribuição 

Compulsória (RLCC) em Educação Básica e Continuada e em Gratuidade Regulamentar

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 da RLCC em Educação: Corresponde à 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).

3.Compromisso da RLCC em Gratuidade: Corresponde à meta de 16,67% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória 

(RLCC).

4. Despesa em educação básica e continuada: Corresponde a despesa total em educação básica e continuada, deduzidas as 

receitas de serviços e demais receitas em educação básica e continuada, conforme Resolução SESI-CN nº 040/2018.

5.Hora-Aluno: Considera a soma das horas destinadas ao desenvolvimento dos alunos matrículados em cursos de educação 

básica e continuada, dentro de um determinado período, nas unidades operacionais.

6.Resultado do Cumprimento da RLCC em Educação: Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), de aplicação da receita 

l íquida de contribuição compulsória para a gratuidade, em relação ao compromisso de 33,33%.

7.Resultado do Cumprimento da RLCC em Gratuidade : Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da aplicação de 

recursos da receita l íquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação à meta regulamentar.



 
 
 

 
 
Relatório de Gestão 2019  89 SESI Bahia 
 
 
 
 
 

 

 

O DR Bahia definiu como prioridade atender os segmentos da Educação Regular e a EJA para a oferta 

de matrículas em gratuidade regulamentar. 

No Ensino Fundamental, 195 alunos estavam no critério definido pelo DR para a gratuidade, ou seja, 

renda do responsável financeiro de até 1,5 (um e meio) salário mínimo. No Ensino Médio, ocorreram 

934 matrículas mediante classificação em processo seletivo para bolsa de estudos e renda familiar de 

até 2 (dois) salários mínimos, além dos alunos remanescentes, que atendiam aos critérios 

apresentados no edital da gratuidade regulamentar 2019. 
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A Educação Continuada, especialmente para trabalhadores da indústria, é caracterizada pela oferta 

de cursos diversos de curta duração, que visam o desenvolvimento de competências chave para o 

processo produtivo, com o objetivo de melhorar a competitividade das empresas. Por esta razão, não 

integra a oferta de gratuidade regulamentar do DR Bahia. 

Embora, na Educação Continuada, não haja oferta de gratuidade regulamentar desde 2017, 

identificamos no sistema, 29 (vinte e nove) matrículas nesta classificação, apontadas acima, 

resultante de um erro de cadastro no sistema temático SCAE, com a inserção equivocada do tipo de 

financiamento. Este erro já foi informado para o Departamento Nacional, único com acesso para 

corrigir o sistema, porém a correção não pôde ser feita devido ao prazo de fechamento do ciclo 

2019. Este fato não chega a impactar no atendimento da meta, considerando que representa menos 

de 0,1% do total investido na gratuidade regulamentar. 

 

Programa/Modalidade

Matrícula Total em 

Gratuidade 

Regulamentar

Educação Continuada                                              29 

Educação Continuada em Educação 29                                            

Educação Continuada em Saúde e Segurança -                                          

Educação Continuada em Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial -                                          

Educação Continuada em Promoção de Saúde -                                          

Educação Continuada em Cultura -                                          

Esporte - Atleta do Futuro -                                          

Total                                              29 

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD/2019.

Tabela 3 - Matrículas em Educação Continuada em Gratuidade Regulamentar

Programa/Modalidade

Hora-Aluno em 

Gratuidade 

Regulamentar

Educação Infantil                                               -   

Creche -                                          

Pré-Escola -                                          

Ensino Fundamental                                   309.491 

1º ao 5º Ano 44.688                                   

6º ao 9º Ano 264.803                                 

Ensino Médio                                1.062.063 

Ensino Médio 1.030.263                             

Ensino Médio Itinerários 31.800                                   

Educação de Jovens e Adultos                                1.704.147 

EJA - Ensino Fundamental anos iniciais Presencial 5.724                                      

EJA - Ensino Fundamental anos iniciais EaD -                                          

EJA - Ensino Fundamental anos finais Presencial -                                          

EJA - Ensino Fundamental anos finais EaD 517.497                                 

EJA - Ensino Médio Presencial -                                          

EJA - Ensino Médio EaD 1.180.926                             

Total                                3.075.701 

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD/2019.

Tabela 4 - Hora-Aluno em Educação Básica em Gratuidade Regulamentar
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O indicador hora-aluno é resultante das horas aulas de todos os estudantes elegíveis para a 

gratuidade regulamentar no ensino fundamental, ensino médio e EJA. O resultado aponta o 

indicador hora aluno maior na EJA, devido ao elevado quantitativo de alunos elegíveis estarem neste 

segmento (88% do total), contudo, proporcionalmente temos na educação regular uma maior 

quantidade de horas por aluno, devido a carga horária do percurso formativo da educação regular 

ser maior do que da EJA.  

 

Conforme relatado acima, na Educação Continuada não há oferta de gratuidade regulamentar desde 

2017, porém identificamos no sistema 29 (vinte e nove) matrículas nesta classificação, resultante de 

um erro de cadastro no sistema temático SCAE, com inserção equivocada do tipo de financiamento. 

Devido a isto, foi computado o hora-aluno erroneamente na gratuidade regulamentar. Este fato tem 

efeito quase nulo no desempenho do regional. 

 

Programa/Modalidade

Hora-Aluno Total em 

Gratuidade 

Regulamentar

Educação Continuada                                        1.160 

Educação Continuada em Educação 1.160                                      

Educação Continuada em Saúde e Segurança -                                          

Educação Continuada em Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial -                                          

Educação Continuada em Promoção de Saúde -                                          

Educação Continuada em Cultura -                                          

Esporte - Atleta do Futuro -                                          

Total                                        1.160 

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD/2019.

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

Programa/Modalidade Gasto Médio Hora-Aluno

Educação Infantil                                                        -   

Creche                                                        -   

Pré-Escola                                                        -   

Ensino Fundamental                                                   7,72 

1º ao 5º Ano                                                   8,68 

6º ao 9º Ano                                                   7,60 

Ensino Médio Regular                                                   8,87 

Ensino Médio                                                   8,90 

Ensino Médio Itinerários                                                   4,45 

Educação de Jovens e Adultos                                                   6,93 

EJA - Ensino Fundamental anos iniciais Presencial                                                 35,34 

EJA - Ensino Fundamental anos iniciais EAD                                                        -   

EJA - Ensino Fundamental anos finais Presencial                                                        -   

EJA - Ensino Fundamental anos finais EAD                                                   6,38 

EJA - Ensino Médio Presencial                                                        -   

EJA - Ensino Médio EAD                                                   6,88 

Total                                                   8,17 

Fonte : SESI DR-BA

Tabela 6. Gasto médio Hora-aluno em Educação Básica
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Os gastos médios hora-aluno verificados são compatíveis com o padrão do ensino ofertado e as 

diferenças por modalidade, conforme a complexidade e exigência de recursos de cada uma. Muito 

próximo na educação básica regular e menor na modalidade EJA. 

O valor acima representa o custo hora-aluno total na Educação Regular e na Educação de Jovens e 

Adultos, incluindo gestão, projetos, investimentos operacionais, custos diretos e indiretos. 

 

 

O custo médio hora-aluno em Educação Continuada é de difícil avaliação comparativa, pois depende 

do portfólio de cursos considerando conteúdos, carga horária, número de alunos, local, entre outros. 

Destaca-se a área de Educação, como a modalidade com maior gasto médio por matrícula. 

 

Programa/Modalidade
Gasto Médio Hora-

Aluno

Educação Continuada                                        12,65 

Educação Continuada em Educação 19,30                                      

Educação Continuada em Saúde e Segurança 12,51                                      

Educação Continuada em Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial 5,23                                        

Educação Continuada em Promoção de Saúde 6,31                                        

Educação Continuada em Cultura 6,08                                        

Esporte - Atleta do Futuro -                                          

Total                                        12,65 

 Fonte: SESI-DR(BA).

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

Programa/Modalidade

Despesa Total em 

Gratuidade 

Regulamentar

Educação Infantil                                               -   

Creche -                                          

Pré-Escola -                                          

Ensino Fundamental                          2.399.926,27 

1º ao 5º Ano 387.861,25                           

6º ao 9º Ano 2.012.065,02                       

Ensino Médio                          9.310.616,83 

Ensino Médio 9.169.136,74                       

Ensino Médio Itinerários 141.480,09                           

Educação de Jovens e Adultos                       11.626.752,01 

EJA - Ensino Fundamental anos iniciais Presencial 202.292,29                           

EJA - Ensino Fundamental anos iniciais EaD -                                          

EJA - Ensino Fundamental anos finais Presencial -                                          

EJA - Ensino Fundamental anos finais EaD 3.299.988,62                       

EJA - Ensino Médio Presencial -                                          

EJA - Ensino Médio EaD 8.124.471,10                       

Total                       23.337.295,11 

Fonte: Tabelas 4 e 6 apresentadas anteriormente.

Tabela 8 - Despesa Total em Educação Básica em Gratuidade Regulamentar

Nota: Despesa total realizada em gratuidade regulamentar = gasto médio hora-aluno x hora-aluno realizado em gratuidade 

regulamentar.
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A maior parte da despesa ocorre no Ensino Médio Regular e EJA, considerando os maiores 

investimentos e características dos segmentos, a exemplo do público atendido, maior carga horária 

de percurso formativo e oferta 100% presencial no ensino médio regular. Na EJA, temos maior 

pulverização de polos (12 espalhados na Região Metropolitana de Salvador e interior) o que exige um 

alto investimento tecnológico.   

 

Despesa total muito baixa nessa modalidade, que não deve atender à gratuidade regulamentar e 

representa as 29 matrículas que erroneamente foram lançadas no sistema, conforme explicitado no 

texto da tabela 3. 

 

6.5.1- Informações Gerais 

Item exclusivo do Departamento Nacional 

 

6.5.2- Cálculos do Cumprimento das Obrigações da Entidade em Relação à 
Gratuidade 

Item exclusivo do Departamento Nacional 
 

6.6- Demonstrações Contábeis Exigidas pela NBC T 16.6 e Notas Explicativas 

As Demonstrações Contábeis do exercício 2019 foram elaboradas em conformidade com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TSP 16 – Demonstrações 

Contábeis Separadas e Notas Explicativas, devidamente acompanhadas do relatório de opinião dos 

Auditores Externos Independentes e serão publicadas oportunamente no endereço eletrônico 

informado no item 5.2. 

 

6.7- Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Feitas de Acordo com 
Legislação Específica  
 

Não se aplica à unidade.  

Programa/Modalidade

Despesa Total em 

Gratuidade 

Regulamentar

Educação Continuada                                22.382,46 

Educação Continuada em Educação 22.382,46                             

Educação Continuada em Saúde e Segurança -                                          

Educação Continuada em Ética, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial -                                          

Educação Continuada em Promoção de Saúde -                                          

Educação Continuada em Cultura -                                          

Esporte - Atleta do Futuro -                                          

Total                                22.382,46 

Fonte: Tabelas 5 e 7 apresentadas anteriormente.

Nota: Despesa total realizada em gratuidade regulamentar = gasto médio hora-aluno x hora-aluno realizado em gratuidade 

regulamentar.

Tabela 9 - Despesa Total em Educação Continuada em Gratuidade Regulamentar
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7- Áreas Especiais da Gestão  
 
7.1 - Gestão de Pessoas, Terceirização e Custos Relacionados 
 

As ações de Recursos Humanos são planejadas de forma estratégica, com o intuito de subsidiar o 

alcance dos objetivos estabelecidos para o negócio, e podem ser realizadas tanto pela área 

corporativa ou pelo próprio SESI, quando relacionadas a assuntos específicos. 

Sempre pautada na Missão, Visão, Valores e estratégias da organização, a Superintendência de 

Serviços Corporativos - SESCO é responsável por propor e gerir, de forma sistêmica, integrada e 

participativa com as Entidades/Unidades, as diretrizes, políticas e ferramentas de Recursos Humanos, 

visando atrair, reter, valorizar e desenvolver os talentos, facilitando o alinhamento entre pessoas, 

cultura organizacional e estratégias de negócios. 

O Sistema FIEB mantém política que visa fortalecer o seu compromisso social por meio de 

treinamento e educação continuada, desenvolvendo competências individuais dos empregados, 

proporcionando um ambiente de trabalho favorável em condições adequadas de saúde e segurança, 

respeitando à diversidade e estimulando o exercício da cidadania. 

Abaixo estão apresentadas informações comparativas sobre a força de trabalho: 

 

a) Demonstração da Força de Trabalho; 

Força de Trabalho 
2017 2018 2019 

Autorizada Efetiva Autorizada Efetiva Autorizada Efetiva 

Total de 
Servidores  

1.214 1.129 1.273 1.233 1.294 1.148 

 

b) Demonstração da distribuição da Força de Trabalho, discriminando efetivos e temporários; 

Tipologias dos 
Cargos 

2017 2018 2019 

Autorizada Efetiva Autorizada Efetiva Autorizada Efetiva 

1.Celetistas 1.202 1.117 1.244 1.204 1.265 1.119 

2.Temporários 12 12 29 29 29 29 

Total de Servidores 
(1+2) 

1.214 1.129 1.273 1.233 1.294 1.148 

 

c) Conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal no âmbito da 
unidade jurisdicionada, especialmente no contexto da execução da sua atividade-fim; 

O quadro de pessoal é definido no planejamento estratégico considerando as metas a serem 

atingidas no exercício.   
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d) Qualificação da Força de Trabalho;  

Tipologias do Cargo ANO 
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Celetistas 

2019 

0 0 0 25 325 527 214 27 1 

2.Temporários 0 0 0 0 8 14 7 0 0 

Totais (1+2) 0 0 0 25 333 541 221 27 1 

1.Celetistas 

2018 

0 0 0 39 350 560 232 22 1 

2.Temporários 0 0 0 0 11 17 0 1 0 

Totais (1+2) 0 0 0 39 361 577 232 23 1 

1.Celetistas 

2017 

0 0 0 30 332 516 220 18 1 

2.Temporários 0 0 0 0 12 0 0 0 0 

Totais (1+2) 0 0 0 30 344 516 220 18 1 

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: Fogag – TOTVS 
 

Em 2019, dos  25 colaboradores com o primeiro grau, 08 são aprendizes e 07 são PcD 
Cognitivos. 
 

e) Descrição das iniciativas da unidade jurisdicionada para capacitação e treinamento dos 
servidores nela lotados; 

 
O Programa de Capacitação e Desenvolvimento oferecido pelo SESI  é estabelecido em padrão de 
sistema e visa o reconhecimento, a retenção e o aprimoramento profissional dos talentos da 
empresa. 

Informações sobre a missão, visão, valores, produtos e serviços do Sistema FIEB são transmitidas no 

momento da admissão para os novos empregados e estagiários. 

Anualmente, é elaborado o Plano de Desenvolvimento Específico (PDE), englobando as ações de 

capacitação da unidade/área e o Plano de Desenvolvimento Corporativo (PDC) que contemplam 

temas com impactos nos diversos processos corporativos da entidade.  

Em 2019, houve 573 participações nos cursos internos oferecidos pelas áreas corporativas (PDC), 

gerando um HTT de 1.177,40 horas e foram abertas 734 solicitações de treinamento (entre curta, 

média e longa duração (PDE), totalizando um HHT de 107.814. 

Com relação à Unindústria, Universidade Corporativa do SESI e SENAI, houve 1.285 participações de 

empregados do SESI em 2019, representando um percentual de 78%  de todos os empregados do 

Sistema FIEB que realizaram cursos na plataforma. A Unindústria promove cursos pensados e 

formatados para as necessidades específicas de seus colaboradores, respeitando as peculiaridades 

regionais e oferecendo um modelo de aprendizado moderno, integrado e prático. 
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f) Custos associados à manutenção dos recursos humanos;  

 

Tipologias/ Exercícios 
 Vencimentos e 
Vantagens Fixas  

 Benefícios 
Assistenciais e 
Previdenciários  

 Total  

Celetistas 

Exercícios  

2019 48.755.193,38 22.080.866,34 70.836.059,72 

2018 50.051.095,78 21.050.822,11 71.101.917,89 

2017 47.999.458,55 18.613.671,58 66.613.130,13 

Temporários 

Exercícios 

2019 973.092,96 - 973.092,96 

2018 1.085.965,69 - 1.085.965,69 

2017 686.611,45 - 686.611,45 

Fonte: Fopag 

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

O SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) do 

SESI/BA é constituído por 1 (um) Engenheiro de Segurança do Trabalho e 1 (uma) Médica do 

Trabalho em tempo parcial, além de 1 (um) Técnico em Segurança do Trabalho e 1 (uma) Enfermeira 

do Trabalho em tempo integral, dedicados a garantia da saúde e segurança dos seus funcionários e 

parceiros.    

Nas unidades de Educação, há presença de risco químico nos laboratórios didáticos.  As ações 

mitigadoras incluem monitoramento dos agentes utilizados, treinamento sobre os produtos e seus 

efeitos ao organismo, chuveiros de emergência lava olhos, capelas de exaustão para manuseio das 

substancias, treinamento e entrega dos equipamentos de proteção individual, com 

acompanhamento de validade e do uso correto. Com o intuito de prevenir a ocorrência ou o 

agravamento dos distúrbios vocais e conscientizar os empregados (professores e instrutores) sobre o 

uso adequado da voz, foi instituído o Programa de Conservação Vocal, bem como distribuição / 

instalação de microfones para uso nas salas, durante as aulas. 

Nas unidades de Saúde, os riscos presentes são: radiação ionizante (Raio X), químico e biológico. As 

ações mitigadoras incluem monitoramento e treinamentos sobre agentes químicos e seus efeitos ao 

organismo, treinamento sobre as Fichas de Informações de Produtos Químicos – FISPQ, isolamento 

da fonte de radiação, enclausuramento da fonte de radiação como pisos e paredes revestidas de 

chumbo em salas de Raio-X, treinamento e entrega de equipamentos de proteção individual com 

acompanhamento de validade e do uso correto, utilização de dosímetro de bolso com a 

finalidade  de medir e acompanhar a carga de exposição à radiação recebida durante o ciclo laboral. 

Nos Centros Esportivos, o risco está relacionado à radiação não ionizante. Ações mitigadoras vão 

desde treinamento de conscientização sobre os raios UVA e UVB e seus efeitos para a pele,  o uso de 
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protetor solar, camisa de manga longa UV, óculos escuros e chapéu.  

Como medidas de prevenção e promoção a saúde, comum a todas as unidades, há o envio de 

informes educativos com temáticas de saúde; realização das SIPAT/Semanas de Valorização da 

Vida;  Exames Ocupacionais, que incluem, além dos exames da função, bateria de qualidade de vida 

com o intuito de rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho 

ou não, além do controle do absenteísmo, quem direcionam ações, programas e projetos, a exemplo 

da campanha anual de vacinação; Programa HumanaMente de monitoramento psicossocial; 

Programa Viva Leve, de orientação nutricional, Projeto de Prevenção do adoecimento e o 

acompanhamento individual de colaboradores pelos profissionais de Saúde do SESMT, quando 

necessário. 

Durante o ano, o SESMT realizou visitas técnicas às unidades com objetivo de avaliar os riscos e as 

medidas de controle existentes e elaborou um diagnóstico de atendimento as Normas 

Regulamentadoras. As oportunidades de melhorias e boas práticas identificadas no sistema de 

gestão de saúde e segurança do trabalho foram divulgadas através de Plano de Ação específico por 

unidade para tratamento das sugestões propostas. 

 
 
i) Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas. 
 

INDICADOR SESI DR - BA 

  2017 2018 2019 

Investimento total em capacitação de Rh 406.164,24 660.694,02 401.499,07 

Homem hora treinado 18.911 87.360 68226 

Horas de treinamento (por colaborador ano) 17 73 61 

Turn over 1,3% 1,1% 1,3 

Qualidade da Contratação 92,17% 98,44% 94,51 

Fonte: Sistema de Treinamento/ Orçamento 

Abaixo são apresentadas as análises dos indicadores de Recursos Humanos: 

No ano de 2019 o investimento em treinamento e desenvolvimento reduziu comparando com o ano 

de 2018 em 39,23%, o que justifica a redução das Horas de treinamento (por colaborador ano). 

Houve um aumento no indicador de “Turn over” de 0,2%, em relação ao ano anterior, apesar disso o 

índice ficou abaixo da meta estabelecida de 1,5%. 

No indicador de Qualidade da Contratação, atingimos um resultado de 94,51% referente a 

assertividade no total de 424 contratações. Esse índice mede a quantidade de desligamentos de 

empregados no período inferior a 90 dias da contratação em relação à quantidade total de 

admissões. 

Em 2019, os indicadores de horas de treinamento apresentaram uma redução de 21,90% em relação 

a 2018.   

Estagio: 



 
 
 

 
 
Relatório de Gestão 2019  98 SESI Bahia 
 
 
 
 
 

O estágio é a melhor forma de ingressar no mercado de trabalho e investir em uma formação sólida e 

consistente, por esse motivo o SESI possui um Programa de Estágio que possibilita  a aproximação da 

vivência acadêmica ao cotidiano profissional, desenvolvendo habilidades importantes dos estudantes 

nas suas trajetórias profissionais. 

O estágio no SESI ocorre apenas em áreas que tenham condições de proporcionar a experiência 

prática na linha de formação do estagiário, devendo o aluno estar em condições de realizar as 

atividades, conforme regulamentado na Lei de Estágio nº 11.788/08 de 25/09/08.  

A necessidade de estagiários deve ser prevista no Plano Estratégico/Programa de Ação Anual das 

unidades/áreas, considerando as premissas definidas no período do Planejamento Estratégico, com 

cota estabelecida de até 15% do quadro de empregados. 

No ano de 2019, o Sistema FIEB proporcionou pelo sexto ano consecutivo o Programa de Capacitação 
dos Estagiários. O objetivo é capacitar os estudantes por meio de um programa estruturado, 
oportunizando seu desenvolvimento com foco na aplicação do aprendizado teórico. Esse ciclo do 
programa foi composto por dois módulos, onde foram abordados os seguintes temas: Orientação de 
Carreiras e Trabalho em Equipe.  As capacitações foram ministradas pelo IEL, com linguagem jovem e 
um viés tecnológico, aplicadas para provocar a reflexão e interação sobre os conteúdos 
apresentados. Na metodologia foram aplicadas dinâmicas de grupo, estudos de caso, vídeos, 
músicas, jogos, materiais interativos e simulações de situações reais vivenciadas pelos participantes. 
 
Mão de Obra Temporária: 

A Contratação de Mão de Obra Temporária (MOT) visa atender situações temporárias como: licença 

maternidade; afastamento por doença/acidente; quando houver a necessidade de substituição do 

colaborador em gozo de férias ou quando houver aumento extraordinário justificado de serviços e 

desde que a sazonalidade justifique a contratação. (PS – FIEB 017 – Contratação de Pessoas). 

 

 
7.2 - Remuneração do Corpo de Dirigentes e Conselheiros 

No caso do 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 quadro abaixo estão contemplados os bens imóveis do SESI Bahia 
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             Imóvel 

2019 2018 2017 

Utilidade R$ Relação 
Conta 

Imóveis 

R$ Relação 
Conta 

Imóveis 

R$ Relação 
Conta 

Imóveis 

Escola Comendador 
Bernardo Martins 
Catharino - Av. 
Tiradentes Itapagipe - 
Salvador/BA 

Unidade 
Operacional 

10.458.220,29 3,56% 9.151.252,42 3,38% 6.402.867,40 2,84% 

Centro de Atividades 
Gilberto Mendes de 
Azevedo - Av. 
Tiradentes - Itapagipe 
- Salvador/BA 

Unidade 
desativada 

1.561.681,86 0,53% 1.105.898,83 0,41% 1.271.804,24 0,56% 

Centro Cultural Pedro 
Ribeiro Mariani 
Bittencourt  - Av. 
Tiradentes, 299 
Itapagipe- Salvador/BA 

Unidade 
Operacional 

6.996.668,04 2,38% 6.482.872,44 2,39% 3.095.399,04 1,37% 

Clube do Trabalhador 
Jaime Vilas Boas Filho - 
Av. Caminho de Areia, 
1.454 - Itapagipe - 
Salvador/BA 

Unidade 
Operacional 

5.608.085,63 1,91% 5.483.859,22 2,02% 1.757.583,74 0,78% 

Escola Cid Passos - Av. 
Suburbana, S/N - 
Coutos - Salvador/BA 

Imóvel cedido 2.029.715,47 0,69% 1.395.972,58 0,51% 1.910.850,79 0,85% 

Clube de Praia 
Augusto Viana Ribeiro 
Santos - Rua da Lagoa, 
S/N - Coutos - 
Salvador/BA 

Imóvel cedido 3.411.954,92 1,16% 2.569.705,91 0,95% 3.321.540,75 1,47% 

Centro de Atividades 
Ulysses Guimarães - 
Rua Central, S/N - 
Loteamento Cidade 
Modelo - Vitória da 
Conquista/BA 

Imóvel cedido 671.595,51 0,23% 514.370,58 0,19% 631.987,69 0,28% 

Terreno do Tomba - 
Av. Marginal, S/N - 
Feira de Santana/BA 

Terreno 230.955,28 0,08% 230.955,28 0,09% 230.955,28 0,10% 

Centro de Atividades 
Rio Vermelho - Rua 
Borges dos Reis, 9 - 
Rio Vermelho - 
Salvador/BA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 
Operacional 

2.970.852,49 1,01% 3.180.296,02 1,17% 3.285.375,59 1,46% 

 2019 2018 2017 
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             Imóvel Utilidade R$ Relação Conta 
Imóveis 

R$ Relação 
Conta 

Imóveis 

R$ Relação 
Conta 

Imóveis 

Centro de Atividades 
Plinio Moscozo 

Barreto de Araújo - 
Rodovia Santo Amaro - 

Cachoeira, km 01 - 
Santo Amaro/BA 

Imóvel cedido 828.057,42 0,28% 646.604,74 0,24% 770.671,97 0,34% 

Centro Integrado de 
Educação Clemente 

Mariani - Rua 
Península Joanes, S/N 
- Lobato - Salvador/BA 

Imóvel cedido 5.632.010,90 1,92% 3.948.261,75 1,46% 5.496.135,62 2,43% 

Escola Reitor Miguel 
Calmon - Praça 

Visconde de Monte 
Alegre, S/N - Retiro - 

Salvador/BA 

Unidade 
Operacional 

36.251.694,66 12,34% 37.593.224,53 13,87% 38.533.910,18 17,07% 

Escola Djalma Pessoa - 
Av. Orlando Gomes, 

1.757 - Piatã - 
Salvador/BA 

Unidade 
Operacional 

40.283.783,05 13,72% 34.905.172,87 12,88% 38.899.956,61 17,23% 

Centro de Atividades  
Fernando Costa de 
Almeida - Estrada 
Valença-Guaibim - 

Valença/BA 

Unidade 
Operacional 

5.514.696,29 1,88% 5.571.248,03 2,06% 3.142.522,42 1,39% 

Centro Integrado 
Ulisses Barbosa Filho - 
Av. Engenheiro Elmo 
Serejo Farias, S/N - 
Centro Industrial de 

Aratu -  Simões 
Filho/BA 

Unidade 
Operacional 

24.503.174,72 8,34% 21.556.327,27 7,95% 16.546.573,71 7,33% 

Escola Especializada  
Erwin Mongerroth - 

Av. Porto dos Mastros, 
19 - Ribeira - 
Salvador/BA 

Imóvel 
Alienado 

0,00 0,00% 2.413.917,64 0,89% 2.908.915,21 1,29% 

Palacete das Mercês - 
Avenida Sete de 

Setembro nº 261 - 
Salvador/BA 

Aluguel 2.490.343,57 0,85% 2.044.365,16 0,75% 2.420.205,39 1,07% 

Centro de Atividades 
Governador João 

Durval Carneiro  - Rod 
Juazeiro - Sobradinho, 
s/n - São Francisco - 

Juazeiro/BA 

Unidade 
Operacional 

18.742.020,03 6,38% 15.497.843,04 5,72% 18.225.045,35 8,07% 

Distrito Industrial de 
Ilhéus, na zona do 

Iguape no distrito de 
Aritaguá - Ilhéus/BA 

 
 

Imóvel cedido 1.535.495,42 0,52% 1.082.049,43 0,40% 1.373.125,24 0,61% 

 2019 2018 2017 
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             Imóvel Utilidade R$ Relação Conta 
Imóveis 

R$ Relação 
Conta 

Imóveis 

R$ Relação 
Conta 

Imóveis 

Fazenda Olhos D’água, 
Via Copec, KM 2 com 
área de 50.268,00 m2 

- Camaçari/BA 

Unidade 
desativada, 
destinada a 
alienação 

4.240.957,58 1,44% 4.139.811,85 1,53% 4.564.535,68 2,02% 

LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES -  

Loteamento Aroldo da 
Cruz, nº 01 a 18, 
Quadra D4 -  Luis 

Eduardo 
Magalhães/BA 

Unidade 
Operacional 

9.497.107,17 3,23% 9.742.065,87 3,59% 9.695.680,87 4,29% 

BARREIRAS - Fazenda 
Boa Vista, com  área 
de 10.322,37 m2 - 

Barreiras/BA 

Unidade 
Operacional 

10.176.071,75 3,46% 10.417.652,85 3,84% 10.673.426,36 4,73% 

ILHÉUS - Fazendas 
Estrela do Rio e 

Catuta, Cachoeira de 
Itabuna - Banco da 
vitória - Ilhéus/BA 

Unidade 
Operacional 

16.099.690,66 5,48% 16.478.029,17 6,08% 858.658,31 0,38% 

Prédio Ind. Do 
Conhecimento - Dias 

D'Ávila/BA 

Imóvel cedido 121.027,79 0,04% 110.991,72 0,04% 134.613,54 0,06% 

Prédio Ind. Do 
Conhecimento - 

Valença/BA 

Imóvel cedido 796.797,03 0,27% 790.080,67 0,29% 810.245,27 0,36% 

Centro de Atividades 
João Marinho Falcão - 

Rua Gonçalo Alves 
Boaventura, S/N -  

Feira de Santana/BA 

Unidade 
Operacional 

25.516.526,41 8,69% 24.442.799,86 9,02% 7.063.517,07 3,13% 

CONJUNTO ALBANO 
FRANCO -  Rua Edístio 

Pondé, 342 - Stiep - 
Salvador/BA 

Sede 41.843.462,41 14,25% 33.535.249,85 12,37% 41.228.956,37 18,26% 

TEIXEIRA DE FREITAS - 
Av. São Paulo, 558 - 
Bairro Vila Verde - 

Teixeira de Freitas/BA 

Terreno 500.000,00 0,17% 500.000,00 0,18% 500.000,00 0,22% 

Unidade Jorge Lins 
Freire - Avenida Olivia 

Flores, 3900, 
Loteamento Chácara 
Candeias - Vitoria da 

Conquista/BA  

Unidade 
Operacional 

15.193.828,45 5,17% 15.570.153,51 5,74% 0,00 0,00% 

Total Conta Contábil 
Imóveis 

 293.706.474,80  271.101.033,09  225.755.059,69  

Total Ativo 
Imobilizado 

 365.563.453,35 80,34% 373.184.699,95 72,65% 357.270.351,65 63,19% 
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Análise da Adequabilidade do Patrimônio Imobiliário 

A gestão estratégica do SESI, ao longo do tempo, contempla a análise e adequação da sua 

infraestrutura física aos desafios estratégicos estabelecidos e às mudanças do modelo de negócio. 

Assim, são identificadas as necessidades de desinvestimentos e de investimentos. 

A participação do Grupo Imóveis (R$ 293.706.474,80) no total do Ativo Imobilizado (R$ 

365.563.453,35), em 2019, equivale a 80,34%, o qual está representado pelo seu valor líquido, 

considerando as depreciações no exercício.   

O imóvel Escola Especializada Erwin Mongerroth foi baixado após processo de leilão, ocorrido em 

novembro de 2019. 

 

7.4- Gestão Ambiental e Sustentabilidade 
 

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas. Conforme Acórdão 8528/2017-

1C, não há normativo que obrigue o SESI a adotar práticas de gestão ambiental e sustentabilidade 

em suas aquisições. 
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8- Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos 

de Controle 
 
 

8.1 - Tratamento de Deliberações do TCU 

No exercício de 2019, a entidade não recebeu deliberações do TCU 

 

8.2 - Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno 

Não se aplica. Contudo, informa-se que a entidade não recebeu recomendação da CGU. 

 

8.3 - Tratamento de Recomendações da Auditoria Interna 

Pelo princípio da legalidade (art. 5°, II, da CF), não há obrigação ao SESI de criar uma unidade de 

Auditoria Interna. Diante disso, não há uma Unidade específica para Auditoria Interna. 

No exercício de 2019, a entidade não recebeu deliberações da Auditoria Externa. 
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9- Apêndices  
9.1- Demonstrações Contábeis Consolidadas das Entidades do Sistema 
 

Esse item, por se tratar de análise do grupo de entidades do sistema, deverá ser elaborado  somente 
pelo Departamentos Nacional.  

 

9.2- Outras Análises Referentes às Entidades do Sistema 
 

Esse item, por se tratar de análise do grupo de entidades do sistema, deverá ser elaborado  somente 
pelo Departamentos Nacional.  

 
9.3- Quadros, Tabelas e Figuras Complementares 
 
CONTEÚDO: 
 
PC 1 – Quadro Comparativo da Receita Autorizada com a Receita Realizada 

PC 2 – Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada 

PC 3 – Quadro Comparativo da Despesa Autorizada por Programa de Trabalho 

PC 4 – Demonstração da Despesa por Programa de Trabalho e por Natureza do Gasto 

Balanço Orçamentário 

Balanço Financeiro Receita 

Balanço Financeiro Despesa 

Balanços Patrimoniais 

Demonstrações das Variações Patrimoniais  

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis  

  



 
 
 

 
 
Relatório de Gestão 2019  105 SESI Bahia 
 
 
 
 
 

PC 1 – Quadro Comparativo da Receita Autorizada com a Receita Realizada 
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PC 2 – Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada 
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PC 3 – Quadro Comparativo da Despesa Autorizada por Programa de Trabalho 
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PC 4 – Demonstração da Despesa por Programa de Trabalho e por Natureza 

do Gasto 
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Balanços Orçamentários 
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Balanço Financeiro Receita 
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Balanço Financeiro Despesa 
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Balanços Patrimoniais 
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Demonstrações das Variações Patrimoniais  
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10 – Anexo: Banco de Dados 

  
10.1 - Licitações e Contratos 
 
10.2 - Transferências de Recursos 
 
10.3 - Receitas da Entidade 
 
10.4 - Despesas da Entidade 
 
10.5 - Recursos Humanos 
 
 

As informações referentes a esse item serão disponibilizadas via Banco de Dados.  

 

 


