
 
 
 

SESI Relatório  
de Gestão 
DR/BA – 2020 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                    



 
 
 

2

  



 
 
 

3

1. Mensagem do Dirigente 

2. Quem Somos 

3. Riscos, Oportunidades e Perspectivas 

4. Gestão, Estratégia e Desempenho 

5. Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis 

6. Anexos 

Lista de Siglas 

Índice Remissivo 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

SUMÁRIO 

| 04 

| 34 

| 06 

| 28 

| 64 

| 70 

| 82 

| 84 



 
 
 

4

 
 
 

 
 
 
 
 

MENSAGEM  
DO DIRIGENTE



 
 
 

5

O SESI Bahia tem como missão prover soluções com alto padrão de 
qualidade em Educação, bem como proporcionar ambientes seguros e 
trabalhadores saudáveis e produtivos, buscando tornar a indústria 
baiana mais competitiva. Nosso maior desafio é gerar valor, 
transformando a vida das pessoas, ajudando o setor e o país a crescer, 
conciliando a atuação social com o compromisso de prestar serviços 
relevantes e alinhados às necessidades da indústria. 

O ano de 2020 foi marcado pela crise sanitária decorrente da pandemia 
da Covid-19. Nesse contexto, o SESI, fazendo jus à sua expertise em 
Saúde e Segurança, buscou, de forma ágil, responder às necessidades 
da indústria e apoiá-la com medidas e ações para que seus 
trabalhadores desempenhassem suas atividades essenciais. Uma das 
principais respostas a esse cenário, foi o Programa SESI e Indústria 
Juntos Contra a Covid-19, que oferta uma série de soluções para apoiar 
as empresas baianas e trabalhadores a se manterem produtivos com 
mais saúde e segurança.    

Na Educação Básica, destaca-se a implantação do ensino remoto 
emergencial que, apesar de desafiador, foi realizado com o auxílio de 
metodologias ativas, por meio do uso de recursos tecnológicos já 
implantados na Rede SESI Bahia de Educação, e que foi se 
aperfeiçoando ao longo de 2020, com a capacitação de docentes e 
ampliação das plataformas. Isso permitiu que, rapidamente, nossos 
estudantes dessem continuidade ao ano letivo, ainda que em novo 
formato, não presencial. Foram realizados os investimentos 
necessários, inclusive com disponibilização de computadores e modens 
de internet, para atender às novas demandas dos docentes, alunos e da 
equipe de apoio, bem como a aquisição de licenças e sistemas para 
viabilizar o aprendizado on-line. Destacamos, ainda em 2020, a 
ampliação da oferta do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) no interior 
da Bahia, atendendo a quase 7.900 estudantes na Educação Regular.  

Na Educação de Jovens Adultos (EJA), ampliamos as matrículas, 
ofertamos a EJA Profissionalizante (Ensino Médio com Qualificação 
Profissional) e implantamos o canal do YouTube sobre a Difusão da EJA, 
uma das várias iniciativas de presença digital do SESI.  

Ainda em 2020, o SESI Bahia desenvolveu uma ferramenta inovadora de 
gestão, o InfoSesi Viva+, que será utilizada nacionalmente por todos os 
Departamentos Regionais, após uma parceria com o SESI, 
Departamento Nacional. A ferramenta possui foco no 
acompanhamento dos processos, gestão dos programas e gestão da 
saúde dos trabalhadores. 

Esses e outros resultados serão apresentados ao longo deste Relatório 
de Gestão, que utiliza a metodologia de Relato Integrado. Essa nova 
forma de comunicar as nossas realizações nos trará a oportunidade de 
dialogar com todos os nossos públicos, especialmente com a sociedade, 
de maneira assertiva, transparente, sistêmica. Acreditamos que à 
medida que somos conhecidos e reconhecidos, nosso desafio pela 
excelência dos serviços se amplia. Isso motiva o SESI Bahia a, cada vez 
mais, prezando pela ética e pelo compromisso com seu propósito, 
evoluir em suas práticas de governança corporativa e na oferta de 
soluções em Educação e em Saúde e Segurança na Indústria.  

 

Boa leitura. 

 

 

 

 

Antonio Ricardo Alvarez Alban 
Diretor Regional do SESI Bahia 
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Nossa Origem 
Concebido na década de 1940, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o SESI foi criado em 1º de julho de 1946, conforme Decreto Lei nº 9.403, 
de 25 de junho do mesmo ano, com a finalidade de estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos 
trabalhadores da indústria e atividades assemelhadas. 

Conforme a referida legislação, o Serviço Social da Indústria é uma entidade de direito privado e tem como fonte de custeio receitas próprias e 
compulsoriamente arrecadadas das empresas industriais. 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.  

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.  

Na década de 1960, com a confecção do atual Regulamento do SESI pela CNI, ratificado por decreto presidencial (Decreto 57.375/65), tem-se a visão 
clara da estrutura organizacional dessa entidade, que atua sob regime de unidade normativa e de descentralização executiva. Encontra-se em vigor o 
Regulamento atualizado em 2008, pelo Decreto nº 6.637. 

Desde a sua criação, o SESI vem se modernizando e inovando para responder aos desafios presentes, conforme será relatado a seguir. 

Pode-se acessar as principais normas que regem o SESI Bahia pelo link: http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/estrutura-competencias-
e-legislacao/legislacao.aspx 
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Nossa História 
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Diagrama de Governança  

Serviço Social Autônomo de direito privado e sem fins lucrativos, não integrante da Administração Pública, o SESI possui uma estrutura de governança 
cuja administração superior é exercida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), vinculado ao Sistema Confederativo Sindical da Indústria, 
conforme as disposições previstas no Decreto-lei nº 9.403/46, de 25/06/1946 e tendo o seu Regulamento aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 
02/12/1965. 

 
 

O Diagrama de Governança é a demonstração de como o SESI Bahia está estruturado, deixando evidentes os mecanismos de liderança, estratégia e 
controle que direcionam e monitoram a atuação da gestão na prestação de serviços de interesse da sociedade. 

Pautada pela metodologia do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, o nosso Diagrama está baseado em quatro pilares principais: 
transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.  
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Fonte de Recursos  
Nossas principais fontes de recursos são as receitas oriundas das contribuições compulsórias mensais, garantidas pelo Artigo 240 da Constituição 
Federal. O Artigo 30 da Lei nº 8.036/1990 e o Decreto-Lei no 2.318/1986 preveem que as empresas recolham para o SESI 1,5% da folha de pagamento, 
além das receitas provenientes da venda de serviços.  
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Produtos e Serviços 

EDUCAÇÃO  
As Escolas SESI Bahia ofertam Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio. Os estudantes das Escolas SESI contam com diversos 

programas de aperfeiçoamento e desenvolvimento no seu currículo. São projetos que vão desde a robótica até a ciência aplicada, incluindo 
a educação tecnológica, científica e empreendedora. Os projetos e programas foram adequados e articulados ao currículo regular, revelando-
se, inclusive, ferramenta imprescindível na consolidação dos saberes. A Cultura também foi articulada como tema transversal no programa 
curricular, com vistas à formação integral dos estudantes. Outro diferencial é o Sistema Estruturado de Ensino Somos como material 
personalizado no SESI, em todo o Brasil. 

No âmbito da Educação de Jovens e Adultos, o SESI oferece, de forma gratuita, para pessoas maiores de 18 anos, cursos de Ensino 
Fundamental, séries iniciais e finais, e curso de Ensino Médio e Ensino Médio com Qualificação Profissional, articulado com o SENAI. A oferta 
da EJA conta com uma proposta inovadora, currículo contextualizado ao mundo do trabalho e Metodologia de Reconhecimento de Saberes, 
que visa convalidar e certificar os conhecimentos adquiridos ao longo da vida e formação. 

CULTURA 
Como principais produtos, temos o Arte na Empresa, programa voltado às empresas industriais e aos seus trabalhadores na promoção de 
soluções criativas, elaboração de projetos diversificados, na perspectiva de estimular ambientes de trabalho saudáveis e criativos; além da 
cessão de pautas nos espaços culturais - Teatro e Varanda SESI Rio Vermelho, reconhecidos como importantes palcos no cenário baiano, 
onde se desenvolvem projetos socioculturais, com uma programação diversificada, promovendo artistas locais e obras autorais. 

SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 
Num contexto de instabilidade econômica, elevada carga tributária, mudanças no marco regulatório, altos índices de acidentes e doenças, 
além da pandemia pelo novo Coronavírus, o SESI Bahia investe na inovação e disponibiliza soluções para reduzir riscos e custos na indústria. 

Em Segurança e Saúde no Trabalho (SST), por meio dos seus programas e ações, o SESI apoia as indústrias a cumprirem os requisitos legais 
(atendimento às Normas Regulamentadoras - NR, eSocial e FAP/NTEP), com destaque para os serviços do SESI Viva+ (sistema Informatizado 
para Gestão em SST, com serviços de atendimento às NR e Requisitos Legais) e os Estudos Epidemiológicos para apoiar as indústrias na 
gestão da saúde dos seus trabalhadores e da população do entorno da empresa.  
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O portfólio do SESI dispõe também de serviços para gestão de afastamentos e de retorno ao trabalho, reforçando o posicionamento 
da instituição em contribuir para melhorar a competitividade da indústria e reduzir os crescentes custos com o presenteísmo e absenteísmo, 
assim como apoiar em situações de dificuldade de retorno e de permanência do trabalhador, afastado nas suas atividades laborais.  

Em Promoção da Saúde, oferece atividades e serviços fundamentais para a saúde do trabalhador e de seus dependentes. A oferta de soluções 
voltadas ao bem-estar e a saúde e segurança dos trabalhadores é respaldada num cenário de envelhecimento populacional, redução do 
número de jovens e uma situação de transições tecnológicas, culturais/comportamentais, socioeconômicas e epidemiológicas, também 
marcada pelo aumento relativo de doenças crônicas não transmissíveis (doenças cardiovasculares, diabetes, câncer etc.), problemas de saúde 
bucal, transtornos mentais comuns e o advento da pandemia de Covid-19. 

Destacam-se, em Promoção da Saúde, os serviços: 

 Programa SESI BA e Indústrias Juntos Contra a Covid-19 

 Soluções Customizadas de Saúde Corporativa 

 Imunização contra a gripe  

 Estudos epidemiológicos para apoiar as indústrias na priorização e direcionamento de soluções de saúde mais efetivas e eficientes para 
gestão da saúde corporativa. 

A Escola SESI de Gestão em SST (ESGSST) atua com o propósito de corroborar com uma cultura em Saúde e Segurança, por meio de ações 
educativas, tendo como desafios específicos: promover conhecimento em gestão de SST; apoiar a empresa no cumprimento legal referente 
a capacitações previstas nas normas regulamentadoras e estimular a tomada de decisão consciente do trabalhador em relação a estilos de 
vida saudáveis e postura prevencionista. Atua em formatos online, presencial e híbrido, com metodologias de aprendizagem ativa, 
fortalecendo o protagonismo do aluno em seu processo de aprendizagem. Devido ao cenário de 2020, houve um grande foco na atuação on-
line, tendo sido disponibilizados 18 novos cursos para os trabalhadores da indústria. 

COOPERAÇÃO SOCIAL 
O SESI atua como Centro Turístico, com uma infraestrutura de hospedagem e clube na cidade de Valença, região do Baixo Sul da Bahia, para 
atender a empresas, trabalhadores e dependentes. A unidade possui uma área total de 225 mil m², cercada de muito verde e conta com 24 
chalés e área para camping. O espaço também dispõe de uma estrutura completa para eventos corporativos e comemorativos, com 
possibilidade de hospedagem para os colaboradores da empresa. 
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Capitais de Negócio 
DIFERENCIAIS COMPETITIVOS  
O SESI Bahia tem uma história de trabalho e serviços voltados para empresas industriais, na qual a experiência, a permanente busca de novos 
conhecimentos e a inovação possibilitam o desenvolvimento de diferenciais competitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa curricular, atualizado com a Base 
Nacional Comum Curricular e filosofia STEAM; 

 Proposta pedagógica de formação integral do 
indivíduo para a cidadania, em articulação com 
a Cultura; 

 Infraestrutura tecnológica atualizada e 
conectada com as demandas da sociedade 
contemporânea; 

 Formação de professores e parceria com o 
SENAI, articulando no Ensino Médio uma 
Formação Profissional. 

Qualidade da Educação Básica superior ao 
padrão nacional 

 Currículo ofertado por área de conhecimento, 
em consonância com a Base Nacional Comum 
Curricular; 

 Metodologia de Reconhecimento de Saberes, 
que consiste em reconhecer e certificar os 
saberes adquiridos ao longo da vida. 
Metodologia pioneira na América Latina e 
exclusiva do SESI; 

 Cursos ofertados presencialmente ou a 
distância, com plataformas de aprendizagem e 
equipe de tutores especializados para atuação 
por área de conhecimento. 

Inovação na Educação de Jovens e 
Adultos  

 Gestão integrada e digital com a 
Plataforma SESI Viva+, alinhada aos 
requisitos das plataformas públicas de 
informações (trabalhistas, 
previdenciárias e tributárias); 

 Plataforma digital de soluções 
inovadoras em Saúde e Segurança na 
Indústria; 

 Articulação com ecossistema de 
inovação nacional e internacional; 

 Oferta de serviços, orientados à 
demanda de mercado. 

Expertise em Gestão Integrada de SST 
e Promoção da Saúde 

 Centro de Inovação SESI em Prevenção da Incapacidade para o desenvolvimento e transferência de tecnologias relativas às temáticas de 
gestão de afastamentos e retorno ao trabalho; 

 Centro de Epidemiologia para desenvolvimento de estudos para apoiar as indústrias na redução de riscos legais, de custos com saúde e de 
afastamentos, na prevenção de acidentes e no aumento da produtividade no trabalho; 

 Gerência de Sustentação e Inovação Tecnológica, voltada ao desenvolvimento e implantação de novas tecnologias e soluções nos negócios 
estratégicos e alinhado aos conceitos da Indústria 4.0. 

Mobilização para inovação e produção de conhecimento especializado 
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ATUAÇÃO EM REDE  
O Departamento Regional faz parte de redes colaborativas nacionais, 
que contribuem para a eficiência operacional e de práticas pedagógicas 
desenvolvidas nas nossas escolas, além do desenvolvimento de 
produtos inovadores que conquistem o mercado e atendam às reais 
necessidades da indústria.  

A Rede SESI de Educação está presente nas principais regiões da Bahia, 
com a oferta do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª 
a 3ª série). Possui currículo inovador, que contempla a educação 
científica, tecnológica e empreendedora, além de um sistema 
estruturado de ensino próprio, embora cada unidade possua sua gestão 
e considere as particularidades locais. A identidade institucional do SESI 
permeia todas as ações, direcionadas por um projeto pedagógico em 
rede.  

Na Educação de Jovens e Adultos, podemos destacar a gestão matricial, 
exercida pela gerência do negócio junto à gestão e operação dos Polos 
nas regiões da Bahia. As ações empreendidas pelos professores 
especialistas fortalecem a rede de colaboração instalada, tanto no 
alinhamento das áreas e cumprimento do currículo escolar, quanto nos 
aspectos gerenciais dos Polos de EJA. 

Com a transferência da gestão da Cultura para a área de Educação, 
surgiram novos direcionamentos e oportunidades, destacando-se uma maior proximidade entre as áreas e a atuação em rede, envolvendo toda a 
comunidade escolar da capital e do Interior. Projetos vêm sendo desenvolvidos em cooperação e cocriação, a exemplo do Pipocando Arte em Todas as 
Partes e a Mostra STEAM.  

Integração, melhoria dos relacionamentos, ampliação de conhecimentos são exemplos dos benefícios provocados por esta atuação conjunta. A arte 
nos processos escolares contribuiu para a adesão e protagonismo dos alunos, ampliou o alcance das ações em todo o Estado, principalmente pela 
utilização dos recursos tecnológicos. 
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O DR Bahia também participa da Rede Temática, associada aos Centros de Inovação do SESI, disseminando soluções inovadoras para a indústria e 
contribuindo no atendimento das necessidades mapeadas na indústria brasileira. Os Centros evitam a superposição de custos e esforços, colaboram 
para atração de investimentos, incentivo à pesquisa aplicada profissional e cooperação com outras instituições de SST e Promoção da Saúde. 

O SESI mobiliza recursos e competências do Departamento Nacional e dos Regionais, para a centralização e a coordenação da atuação em rede e para 
a manutenção desse trabalho conjunto, orientado para a indústria e baseado na sua demanda. O trabalho em rede é um diferencial para o 

fortalecimento da capilaridade, que mantém o SESI perto da indústria 
nacional e de seus trabalhadores em todas as regiões do país. 

No âmbito do Departamento Regional, o Centro de Inovação possui a 
temática em Prevenção da Incapacidade (CIS) e fortalece a atuação junto às 
indústrias baianas, com matriz decisória em outros estados, além de 
contribuir com a troca de experiências e conteúdos técnicos entre as 
equipes dos diversos regionais, sobretudo para desenvolvimento de 
projetos de inovação. O CIS, coordenado pelo SESI Bahia, atua também com 
transferência de tecnologia para os demais Departamentos Regionais, com 
vistas à condução dos atendimentos às empresas industriais em seus 
estados. Em 2020, foi realizada assessoria presencial em análise 
epidemiológica das faltas ao trabalho para profissionais do DR Rio Grande 
do Sul, capacitando a equipe do regional. 

Pode-se destacar o alcance da operação do Centro de Inovação da 
Prevenção da Incapacidade no mapa ao lado. 

O SESI Bahia também participa de uma rede de profissionais de SST do setor 
da Construção, coordenada pelo SINDUSCON-BA, com o objetivo de 
compartilhar e desenvolver práticas de SST junto às indústrias associadas, 
visando melhorar o desempenho do segmento.  
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PARCERIAS ESTRATÉGICAS  
 

O Sistema Estruturado de Ensino SESI, desenvolvido em parceria com a Somos Educação, contempla material didático 
impresso e digital para docentes e discentes, acesso a conteúdos digitais complementares, hospedados no Portal SESI de 
Educação, realização de dois Simulados (Prova Brasil e ENEM), com correção pela metodologia Teoria de Resposta ao Item 
e base nas matrizes oficiais das avaliações externas, além de assessoria com devolutivas pedagógicas que possibilitam 
intervenções individualizadas por escola, série, turma e aluno, além da formação docente. 

 

Com objetivo de fortalecer a educação tecnológica, o SESI iniciou, em 2018, a 
implantação das ferramentas Microsoft Office 365 para todos os estudantes e 
docentes. Ao usar o Office 365 Educação, os alunos aprendem um conjunto de 
habilidades e aplicativos como Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access e 
OneNote, criam salas de aula colaborativas e interagem por meio da ferramenta Teams, voltada à comunicação online. Os docentes possuem formação 
em Metodologias Ativas e Microsoft Office 365 e alguns já foram, inclusive, certificados pela Microsoft como MieExpert, desenvolvendo competências 

e habilidades de professores inovadores. 

 

Empresa premiada internacionalmente em inovação educacional, a Geekie oferece uma plataforma de ensino adaptativo que 
busca elevar a proficiência de estudantes ao ofertar-lhes planos de estudos personalizados de acordo com as aptidões e lacunas 
identificadas. Oferta relevantes dados qualitativos e quantitativos. Foi iniciado na Bahia e hoje está presente em todos os 
Departamentos Regionais do SESI.  

 

SESI Departamento Nacional, no desenvolvimento e aperfeiçoamento da Plataforma Nacional de SST, desenvolvimento 
de estudos e soluções para atendimento aos clientes com foco na redução de riscos legais, de custos e de acidentes, 
doenças, afastamentos e retorno ao trabalho.  

SESI Departamento Regional de Santa Catarina, na centralização do processo de compras de vacinas contra a gripe, que 
permite aos Departamentos Regionais aderirem ao edital e, assim, obterem um melhor custo-benefício na aquisição dos imunobiológicos. 
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Com os demais Centros de Inovação SESI, nas temáticas Ergonomia, Fatores Psicossociais, Higiene 
Ocupacional, Economia para Saúde, Estilo de Vida e Saúde, Tecnologias para Saúde, Longevidade e 
Produtividade e Sistemas de Gestão em SST para desenvolvimento de projetos de inovação e implantação 
de novas tecnologias em empresas industriais. 

 

Parceria com a Universidade Federal da Bahia, Instituto Euvaldo Lodi, enquanto Instituição Científica e Tecnológica, no desenvolvimento de tecnologias 
aplicáveis a projetos de inovação desenvolvidos em parceria com o SESI. 

 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, na realização de exames para Covid-19, visando auxiliar as 
indústrias no enfrentamento da pandemia e, por meio do Instituto de Tecnologias Educacionais, na elaboração 
de projetos de inovação. 

 

Sindicatos Patronais e Associação dos Produtores de Algodão do Oeste do Estado da Bahia (ABAPA): desenvolvimento de soluções e projetos voltados 
aos desafios da Indústria, a exemplo da realização do Programa SESI BA e Indústria juntos contra a Covid-19.  
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Capital Intelectual 
 

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS  
 
 O SESI e o SENAI conquistaram reconhecimento internacional no combate à covid-19. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), o Centro Interamericano para o Desenvolvimento do Conhecimento na Formação Profissional da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT/Cinterfor) e a Worldskills destacaram a importância das ações realizadas no combate à pandemia do Coronavírus 
e na atenção ao trabalhador. 

 Prêmio Zayed de Sustentabilidade. A Escola SESI Djalma Pessoa (Salvador – Piatã) foi a única instituição de Ensino Médio do Brasil selecionada 
entre os finalistas, em Abu Dhabi. A diretoria do prêmio, com o objetivo de reconhecer as soluções sustentáveis dos projetos finalistas, premiou 
a escola, com            US$ 10.000,00, como forma de incentivar a ampliação das ações dos projetos apresentados.  

 2º Festival SESI de Robótica. A equipe Maori, da Escola SESI Djalma Pessoa (Salvador – Piatã) se classificou para o aberto do Brasil SESI FLL 
International Open Brazil e a equipe SevenSpeed, da Escola SESI Reitor Miguel Calmon (Salvador – Retiro), conquistou o 3° lugar geral da categoria 
F1 in Schools.   

 Feira Brasileira de Ciências e Engenharia – Febrace. Estudantes da Escola SESI Reitor Miguel Calmon (Salvador – Retiro) conquistaram o 3º lugar, 
na categoria de Ciências Humanas. O tema do projeto foi o “Sistema de Monitoramento do Tempo (SMOT): mapeando áreas e vulnerabilidade 
nas encostas do bairro de Bom Juá, em Salvador- Bahia”.  

 Robótica Educacional no Combate à Covid-19. O projeto das estudantes (equipe Robolife) da Escola SESI Candeias conquistou o prêmio na 
Categoria Pesquisa. O projeto das alunas teve como tema uma Cabine para Esterilização de Livros. O trabalho apresentou uma redução de 14 
dias para 30 segundos, em relação ao tempo necessário para higienização dos livros, em tempos de pandemia. 

 Feira Brasileira de Jovens Cientistas. Dois projetos das escolas da Rede SESI Bahia, nas áreas de Ciências Humanas e Ciências Agrárias, foram 
premiados no referido evento científico, realizado em plataformas digitais. Seguem os prêmios recebidos: 1º Lugar em Ciências Agrárias; Prêmio 
Pesquisa de Impacto FEBRACE, Prêmio de Excelência em Pesquisa e Prêmio Meninas na Ciência da Chico Rei. 

 Parlamento Jovem Brasileiro 2020. Três estudantes da Escola SESI Djalma Pessoa (Salvador – Piatã) tiveram seus projetos de lei aprovados e 
vivenciaram, de forma virtual, durante uma semana, a rotina de um parlamentar na Câmara dos Deputados.  
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 Professores do SESI Bahia foram selecionados para participar do Projeto Estadual 
Residências On-line de Aprendizagem Criativa, promovido pelo Instituto Anísio Teixeira.  

 Iniciação Científica da Escola SESI Anísio Teixeira (Vitória da Conquista) aprova projetos para 
os Anais do I Seminário de Linguagens do Instituto Federal Baiano.  

 Estudante da Escola SESI Djalma Pessoa (Salvador – Piatã) teve um artigo publicado na 
Revista Científica da Universidade Federal da Bahia. Seu projeto visa reduzir custos com a 
matéria-prima para elaboração de prótese dentária, utilizando a casca do ovo de galinha para 
extração da hidroxiapatita (composto similar à dentina humana). Sua pesquisa ganhou 
reconhecimento nacional.  

 Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). A Equipe D4rKmode da Escola SESI Anísio Teixeira 
(Vitória da Conquista) obteve um resultado inédito e relevante, conquistando o 3º lugar na 
Modalidade Apresentação/Categoria Inovação e 4º lugar na Modalidade Simulação - Nível 2 
(estudantes do Ensino Médio). 

 I Feira de Inovação e Ciências do Oeste da Bahia (FICOB). Os estudantes do SESI foram 
premiados em 11 categorias. Cabe destaque especial aos Projetos: Piso Sustentável à Base 
do Bagaço da Cana de Açúcar e da Palha do Milho, Conversão de Energia em Ambientes de 
Academias e Ferramenta Tiajudando.  

 Mochila Anticovid-19 é desenvolvida por estudantes do Novo Ensino Médio SESI José Carvalho (Feira de Santana). O Projeto foi selecionado 
para a etapa final do Desafio Relâmpago - Volta às Aulas, do Torneio SESI de Robótica, do Serviço Social da Indústria – SESI Nacional.  

PATENTES  
 

“PLATAFORMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE MATERIAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL COM ARGOLA DE IÇAMENTO E UM 
LIMITADOR DE MOVIMENTO HORIZONTAL” (nº. MU 8702071-8 de 25/10/2016) 

O SESI BA desenvolveu um modelo inovador de aperfeiçoamento de plataforma de proteção contra queda de materiais, aplicável na Indústria da 
Construção. O projeto é uma evolução das tradicionais plataformas, comumente utilizadas nos canteiros de obras, com melhoria funcional no uso e 
instalação mais segura. A patente é do tipo modelo de utilidade e tem aplicação industrial. 
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PLATAFORMAS  
Para fortalecer a gestão e contribuir para a qualidade dos serviços prestados pelos regionais, o Departamento Nacional investe, fortemente, em 
plataformas para o Sistema SESI. O Departamento Regional da Bahia utiliza as seguintes as plataformas nacionais: 

Portal SESI de Educação  

Plataforma digital e online, exclusiva para acesso dos alunos, pais ou responsáveis, educadores e profissionais da Rede SESI de Educação, que apresenta 
conteúdos pedagógicos, orientação familiar, biblioteca, áreas interativas e jogos, galerias audiovisuais, informações sobre o material didático, 
integração com plataformas tecnológicas, entre outros.  

Sistema de Gestão Educacional – TOTVS 

Sistema de Gestão Educacional para inserção e monitoramento de todas as informações relevantes, incluindo resultados qualitativos e quantitativos 
de aprendizagem e demais registros referentes aos estudantes, responsáveis, docentes e toda a comunidade escolar. 

Solução de Educação a Distância (LMS - Learning Management System)  

A Solução de EaD composta pelas ferramentas LMS, Create, Repositório Nacional e Módulo de Tutoria é operada por colaboradores, docentes e 
estudantes. A referida plataforma atende aos requisitos exigidos pela NR 01 para realização dos cursos normativos, nas modalidades a distância e 
semipresencial, permitindo aulas em formatos síncrono e assíncrono. Destaca-se a fácil navegabilidade para os trabalhadores da indústria. 
Geekie 

Plataforma de ensino adaptativo que busca elevar a proficiência de estudantes ao ofertar-lhes planos de estudos personalizados de acordo com as 
aptidões e lacunas identificadas. Disponibiliza aos estudantes e professores do Ensino Médio dois importantes produtos: 

 Geekie Teste ENEM: plataforma onde os estudantes realizam dois Simulados ao ano com base na Teoria de Resposta ao Item - TRI e na Matriz 
de Referência do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 

 Geekie Lab: plataforma onde os estudantes realizam as aulas e exercícios propostos e, de acordo com a sequência e intensidade, disponibiliza 
um diagnóstico que conjectura num plano de estudos dinâmico e personalizado. 

Plataforma SESI Viva+ 

Inovadora plataforma de gestão de Segurança e Saúde do Trabalho e Promoção da Saúde. Esta solução tecnológica concentra, em ambiente único, a 
gestão de dados de SST e de estilos de vida do trabalhador da indústria brasileira. Isso possibilita a geração de informações qualificadas e estruturadas, 
além de estudos epidemiológicos para apoiar as indústrias na redução de riscos legais, de custos com saúde e afastamentos, na prevenção de acidentes 
e no aumento da produtividade no trabalho. 

Plataforma SESI Facilita 
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Plataforma de autosserviço desenvolvida pelo Departamento Nacional, especialmente, para micro e pequenas empresas, desobrigadas de coordenação 
médica e pertencentes ao grau de risco 1 e 2, com até 25 funcionários ou grau de risco 3 e 4, com até 10 funcionários. Por meio de uma plataforma de 
autosserviço e com a assessoria remota de um especialista de Segurança e Saúde do SESI, possibilita a elaboração dos Programas Legais (PPRA e 
PCMSO), em atendimento às Normas Regulamentadoras NR 09 e NR 07. A plataforma é desenvolvida em um sistema tecnológico inovador com boa 
usabilidade, sendo que todo o processo de elaboração e validação é realizado de forma remota e com a assinatura do PCMSO realizada via certificação 
digital. 

Plataforma SESI de Inovação (www.inovacaosesi.com.br)  

Reúne e disponibiliza soluções que impactam nos custos relacionados a Saúde e Segurança, inclusive com a customização de processos, de acordo com 
problemas e desafios específicos de empresas. Permite acessar soluções relacionadas às principais causas de afastamento dos trabalhadores da 
indústria: ergonomia, fatores psicossociais, longevidade, tecnologias, sistemas de gestão, higiene ocupacional, afastamentos e retorno ao trabalho e 
fatores econômicos relacionados a SST. A Plataforma de Inovação SESI fortalece o ecossistema de inovação para acesso a soluções inovadoras em SST 
e Promoção da Saúde que disponibilizamos para a indústria nacional. 

Plataformas regionais de apoio às escolas: 

 Programa Letrus. Inteligência artificial linguística e pedagógica de desenvolvimento da escrita, que viabiliza a oferta de diagnóstico, devolutiva 
automática em tempo real, intervenções didáticas e feedbacks de docentes com oferta de dados que permitem identificar padrões de forma 
individual e por turma.  

 Sistema de Gestão de Provas que promove a eficácia na elaboração e correção dos instrumentos avaliativos, bem como nos fluxos percorridos 
entre os docentes, coordenação pedagógica e secretaria escolar.  

 Aplicativo de comunicação com os pais, adquirido com a finalidade de promover fluidez e celeridade na comunicação com os pais e responsáveis. 
Complementar a outros meios, permite disponibilizar informações relevantes e demais informações pedagógicas e administrativas. 

 Software de horário escolar, adquirido com a finalidade de apoiar as áreas na elaboração do horário escolar, considerando as especificidades 
das matrizes e diretrizes da Rede.  
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METODOLOGIAS  
O SESI Nacional e o SESI Bahia investem no desenvolvimento de metodologias fundamentadas pelas melhores práticas de mercado, visando fortalecer 
a gestão, a atuação das suas unidades de negócio e a oferta de soluções aos seus clientes.  

 

Ensino Regular 

Com uma proposta pedagógica diferenciada, que coloca o aluno como protagonista na busca do conhecimento, as Escolas SESI desenvolvem as 
competências e habilidades necessárias para o exercício consciente da cidadania e sua inserção no mundo do trabalho. Para isso, metodologias como 
Sala de Aula Invertida, Educação Baseada em Solução de Problemas, Pedagogia de Projetos, baseada em um processo de ensino e aprendizagem 
colaborativo como metodologia em pares, onde o percurso formativo e a gestão do conhecimento são realizados pelo próprio estudante. A resolução 
de desafios e problemáticas do cotidiano tornam-se base para o desenvolvimento de projetos de pesquisa.  

 

Reconhecimento de Saberes 

O currículo da Educação de Jovens e Adultos é composto pelas áreas de conhecimento que obedecem à organização como resultantes da 
interdisciplinaridade e como essenciais para a formação integral dos sujeitos, de modo a conduzi-lo à compreensão do mundo real, físico e social em 
que vive e atua. Nesse contexto, a Metodologia de Reconhecimento de Saberes tem como objetivo reconhecer e certificar as competências, por meio 
de um balanço entre a matriz de referência curricular e as competências desenvolvidas nas experiências de vida e definir o itinerário formativo dos 
estudantes. Neste sentido, considera-se exatamente que o ponto inicial dos estudos é justamente as experiências de vida e os saberes adquiridos pelos 
educandos, sendo cada aluno respeitado e valorizado em sua integridade. 
 

Programa Acesse 

Tem como principal objetivo utilizar a arte contemporânea como catalisadora da implementação do STEAM nas escolas da Rede SESI, bem como 
influenciar e ser referência no desenvolvimento de projetos inovadores para as outras redes públicas e privadas de ensino. Partindo dos eixos de 
Inovação, Arte e Trabalho, o Programa oferece referências pedagógicas práticas para educadores por meio de experimentações, experiências e 
processos de formação que permitem a apropriação da arte e da inovação científica como ferramentas fundamentais para a aprendizagem e para o 
desenvolvimento humano, social e profissional dos estudantes. O Programa teve início em fevereiro de 2020 para o desenvolvimento do projeto piloto 
no DR BA, porém foi interrompido em função da pandemia com previsão de retorno em 2021. 
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Atuação em Saúde e Segurança no Trabalho 

O SESI é referência nos temas Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e Promoção da Saúde (PS). Para garantir que as melhores práticas sejam ofertadas 
às empresas de forma homogênea, os produtos de SST e Promoção da Saúde foram padronizados seguindo a legislação brasileira e esse padrão 
nacional foi modelado em um único sistema, com base de dados integrada, o SESI Viva+, cuja modelagem e algumas funcionalidades tiveram a 
contribuição do SESI BA. 

 

Gestão de Afastamentos e Retorno ao Trabalho  

As novas soluções desenvolvidas pelo Centro de Inovação 
SESI em Prevenção da Incapacidade tornaram o portfólio 
mais abrangente, incluindo a identificação e atuação nos 
facilitadores e barreiras para permanência ou retorno dos 
trabalhadores às suas atividades. Com essas soluções, 
espera-se que o SESI contribua para a redução na 
incidência, duração e recidivas de afastamentos e, 
consequentemente, redução nos custos associados. 

  

Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional 

Metodologia nacional e desenvolvida pelo SESI BA, visa 
atender e auxiliar a Indústria na redução da probabilidade e gravidade dos acidentes/doenças e na melhoria dos ambientes de trabalho, baseada em 
critérios internacionais reconhecidos em todo mundo, na ISO 45.001 e nas diretrizes de Ambientes de Trabalho Saudáveis, da Organização Mundial de 
Saúde (OMS). 

 

Protocolo de enfrentamento à COVID-19 

Soluções desenvolvidas para levar informações seguras e atualizadas às Indústrias, orientar medidas de prevenção ao contágio e disseminação do 
Coronavírus (SARS n-Cov-2) e a apoiá-las na manutenção ou retomada das atividades produtivas, no cenário de pandemia. Dentre as soluções, destacam-
se: elaboração de protocolos de segurança, realização de ações de educativas e exames para Covid-19. 
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Cadeia de Valor 
A Cadeia de Valor representa, em uma visão transversal e em nível gerencial, como estão organizados os macroprocessos do SESI Bahia a fim de que 
seja cumprida a sua missão e alcançados os valores propostos a clientes e demais partes interessadas. 
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Riscos, Oportunidades  
e Perspectivas 
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Modelo de Gestão de Riscos 

O Modelo de Gestão de Riscos contempla metodologia e rotinas para identificação, análise, avaliação e controle dos riscos e oportunidades decorrentes 
da gestão da organização, implantando medidas de controle necessárias, relacionadas às principais estratégias da organização e processos dos negócios 
realizados pelo SESI. 

O gerenciamento do risco ocorre de forma sistêmica, sendo realizado pelo Superintendente e pelas unidades gestoras dos processos organizacionais, 
observando as políticas e procedimentos definidos e devidamente aprovados pela alta administração 

A identificação dos riscos e oportunidades é um processo constante e considera situações 
que podem afetar o alcance dos objetivos do sistema de gestão ou da organização nos 
processos Estratégicos, de Negócio e de Suporte à Gestão. 

A análise consiste na determinação mais detalhada da causa e do impacto do risco e 
oportunidade. Fornece uma entrada para o processo de avaliação e apoia às decisões sobre 
quais necessitam ser tratados e definição de estratégias e métodos de tratamento e 
exploração mais apropriados. 

Avaliação implica em avaliar a probabilidade de ocorrer o risco e a oportunidade, bem como 
os impactos positivos ou negativos da ocorrência desse risco sobre os produtos e serviços. 

O tipo de tratamento é estabelecido após a avaliação e as possíveis decisões são tomadas a 
partir da definição desse tratamento, que pode ser classificado como: Aceitar, Evitar, Mitigar, 
Transferir e Explorar. 

Monitoramento e controle possuem como objetivo acompanhar a execução do que foi 
proposto, garantir que os tratamentos definidos sejam eficazes e identificar riscos e 
oportunidades emergentes e residuais e tratá-los, conforme esse procedimento. 

Sistematicamente é realizada, com os Gestores, a comunicação dos riscos ativos e reforçada a 
mentalidade de riscos e oportunidades. 

 
.
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Riscos Mapeados 

Em 2020, foram identificados e tratados os principais riscos associados aos processos estratégicos e operacionais do SESI Bahia, os quais destacamos: 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO / 

NEGÓCIO / PROCESSO / 
SUBPROCESSO  

DESCRIÇÃO DO RISCO OU 
OPORTUNIDADE 
 (causa e evento) 

CONSEQUÊNCIA  
(impacto) 

ANALISE PLANO DE AÇÃO 

P (1) I (2) 
GRAU 
(1X2) 

TRATAMENTO AÇÕES 

AMPLIAR A EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL E  

FINANCEIRA 

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 
Contribuir localmente, junto ao Sistema FIEB, com ações de 

preservação dos recursos compulsórios. 

INTENSIFICAR A 
EFICIÊNCIA 

OPERACIONAL DA 
GRATUIDADE  

Probabilidade de alteração 
no % da gratuidade 

regulamentar.    

Ajustes na equação financeira 
dos negócios de modo a 

ampliar a gratuidade 
M M 4 Mitigar 

Propor alternativas de atendimento para a gratuidade 
regulamentar. 

Redefinir metas de gratuidade para ER e EJA. 

INTENSIFICAR A 
EFICIÊNCIA 

OPERACIONAL DA 
GRATUIDADE  

Valor da Receita 
Compulsória maior que a 

meta estabelecida 

Não cumprimento da meta 
de gratuidade  

A A 9 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. 

ALAVANCAR A 
SEGURANÇA E A SAÚDE 
NA INDÚSTRIA por meio 
de produtos e serviços 

inovadores  

Possível incapacidade de 
entrega dos serviços de SSI 

(Viva+) em função dos 
módulos/funcionalidade do 
Sistema S+ e do Portal não 

estarem 100% 
operacionalizáveis  

Comprometimento da 
imagem;  

insatisfação/perda dos 
clientes; redução de receita 

de serviços 

A A 9 Mitigar 

Acompanhar as entregas das funcionalidades do SESI Viva+ 

Manter as equipes comercial e técnica das unidades 
atualizadas sobre as entregas e soluções disponíveis para os 

clientes, orientando-os sobre medidas a serem adotadas 

 Desenvolver equipe e rede de parceiros para plena utilização 
dos módulos e funcionalidades desenvolvidas 

DESENVOLVER E GERIR 
CONHECIMENTOS E 

COMPETÊNCIAS   

Perda e dificuldade para 
contratar professores 

qualificados. 

Interrupção da produção; 
Atraso nas entregas; 

Perda do capital intelectual. 
A A 9 Mitigar 

Melhoria do vínculo (horista x mensalista), na área de 
Educação 

Melhoria do ambiente educativo 
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Oportunidades Identificadas 

Em 2020, foram identificadas e tratadas as principais oportunidades associadas aos processos estratégicos e operacionais do SESI Bahia, os quais 
destacamos: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO / 
NEGÓCIO / PROCESSO / 

SUBPROCESSO  

DESCRIÇÃO DO RISCO OU 
OPORTUNIDADE 
 (causa e evento) 

CONSEQUÊNCIA  
(impacto) 

ANALISE PLANO DE AÇÃO 

P (1) I (2) 
GRAU 
(1X2) 

TRATAMENTO AÇÕES 

ALAVANCAR A SEGURANÇA 
E A SAÚDE NA INDÚSTRIA 

por meio de produtos e 
serviços inovadores  

Possível aumento da 
demanda em função da 

Revisão das Normas 
Regulamentadoras e 

Implantação dos Eventos de 
SST do eSocial 

Novo modelo de negócio 
implantado em SSI, ampliando a 
escala de atendimento e o Ticket 

Médio, além de qualificar o 
relacionamento com as indústrias 

M A 6 Explorar 

Desenvolver /adaptar soluções para 
atendimento ao eSocial e às NR revisadas (Ex.: 
novos layouts de SST do eSocial, Cursos EaD - 

NR) 

REDUZIR RISCOS E CUSTOS 
associados a Segurança e 

Saúde na Indústria 

Necessidade das Indústrias, 
especialmente de médias e 

grandes empresas, de 
controlar/reduzir índices e 

custos decorrentes de 
doenças, de afastamentos e 
da sinistralidade dos planos 

de saúde 

Novo modelo de negócio 
implantado em Saúde 

Corporativa e na Escola SESI de 
Gestão em SST, ampliando a 

escala de atendimento e o Ticket 
Médio, além de qualificar o 

relacionamento com as indústrias 

M M 4 Explorar 
Oferecer cursos para gestão em SST  

Desenvolver soluções em Saúde Corporativa 

REDUZIR RISCOS E CUSTOS 
associados a Segurança e 

Saúde na Indústria 

Necessidade das Indústrias de 
manterem/retomarem suas 

atividades produtivas no 
cenário pandemia (Covid-19) 

Novo programa "Juntos contra a 
Covi-19", implantado para 

atendimento às Indústrias da 
Bahia, ampliando a cobertura de 
trabalhadores e empresa, além 
de fortalecer a imagem do SESI, 
enquanto parceiro indispensável 

da Indústria em SSI 

A A 9 Explorar 
Ofertar soluções para enfrentamento à Covid-

19 e adaptar serviços para execução remota 
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Programa de Compliance (Conformidade) 
O SESI/BA, no exercício de 2020, atuou na continuidade de importantes ações para implantação do seu Programa de Compliance, em observâncias às 
diretrizes do Conselho Nacional, aderentes às orientações do Departamento Nacional e recomendações dos órgãos de controle externo (TCU/CGU), 
com vistas ao fortalecimento da Governança Corporativa, mediante a adoção das boas práticas de deliberações éticas, de integridade e conformidade. 

A Entidade, convergente com as temáticas globais, objetiva promover a modernização e adaptabilidade da Governança Corporativa, incrementando as 
boas práticas de Compliance, de Controles Internos e de Gerenciamento de Riscos, visando contribuir com a sustentabilidade e longevidade dos seus 
negócios, para alcance de melhores resultados. 

O Projeto para implantação do Programa de Compliance foi concebido e estruturado em quatro fases: Conceitual, Preparatória, Execução e 
Implantação.  
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Nesse sentido, no ano de 2020, foi finalizada a terceira fase, Execução, e iniciadas as ações da quarta fase, Implantação, com conclusão prevista para 
2021. As ações realizadas nas respectivas fases ao longo dos exercícios, estão descritas conforme demonstradas no Plano de Implantação.  

Na sua essência, o Programa de Compliance constitui um conjunto de procedimentos e controles internos para prevenir, detectar e responder a 
possíveis riscos de condutas irregulares e não conformidade com o Código de Conduta Ética, normas, políticas, Lei Anticorrupção e demais legislações 
aplicáveis. 

Dez pilares sustentam o Programa, assim representados: Compromisso da Alta Direção; Avaliação de Riscos; Código de Conduta Ética e Políticas de 
Compliance; Comunicação, Treinamento e Cultura; Controles Internos; Canal de Denúncias; Investigações Internas; Due Diligence; Monitoramento e 
Auditoria; Diversidade e Inclusão. 

Direcionando as ações para implantar um Programa de Compliance efetivo, assim como promover o engajamento e a valorização de todos seus 
integrantes na aderência e disseminação da cultura ética, íntegra e transparente, o SESI, assegura seu compromisso com os valores e princípios 
institucionais. Portanto, focado em atuar sempre em conformidade, reafirma os preceitos originais do programa de Compliance, que fortalece a 
sociedade, influencia o segmento industrial, alcançando seus trabalhadores e a sociedade em geral.  

Relacionamento com Órgãos de Controle 
No ano de 2020, foram iniciadas as auditorias de revisões trimestrais das Demonstrações Contábeis Intermediárias. Entretanto, em razão da pandemia 
da Covid-19, os relatórios serão emitidos após os trabalhos de exames do Balanço de Encerramento do Exercício. 

Em relação aos órgãos de controle externo, no exercício, não houve recebimento de recomendações ou determinações específicas para o 
Departamento Regional. Outrossim, os expedientes recebidos durante o exercício, solicitando informações ou esclarecimentos, foram devidamente 
respondidos dentro dos prazos estabelecidos.   
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Gestão, estratégia e 
desempenho 
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Governança 

O SESI 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 define os gerentes 
de negócios e de unidades, compondo, assim, a Alta Administração da Entidade.  

A atuação, em 2020, 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. 

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, 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, ressaltam-se as seguintes ações: 

 Participação de representante (s) dos trabalhadores da indústria no Conselho Regional; 
 Existência de instâncias de escuta: 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: 
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Principais práticas e padrões de trabalho 

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 

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

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 da adoção da metodologia do Balanced Scorecard (BSC); maior equilíbrio na definição das estratégias entre as partes interessadas; maior 
alinhamento das estratégias do SESI BA com as estratégias do Sistema FIEB, Sistema Indústria e SESI/DN; realização das Reuniões de Análise Estratégica 
(RAE) e revisão dos Programas de Ação para contemplar as prioridades estratégicas. 

Existe uma preocupação constante em assegurar que o Planejamento Estratégico atenda às necessidades de todas as partes interessadas e que envolva 
todas as áreas e Unidades da Entidade, tornando o processo dinâmico e participativo. 

A partir do direcionamento estratégico do Sistema FIEB (Diretrizes do Presidente) e do Sistema SESI, que é alinhado com o Sistema Indústria, o DR/BA 
inicia seu ciclo de planejamento conforme procedimento descrito e disponível para todas as Unidades, preservando sua autonomia e identidade. 

Para o Ciclo 2020-2024, optou-se por seguir o Plano Estratégico 2020-2024, coordenado pela CNI/Departamento Nacional para o SESI e SENAI, que 
apresenta a nova árvore estratégica dessas Entidades. 

O monitoramento da execução do planejamento e das tendências externas visa analisar em ciclos curtos o desempenho da estratégia e propor ajustes 
por meio de planos de melhoria. A ideia é reduzir as chances de posturas reativas frente aos eventos imprevistos, estimulando a prevenção e a criação 
de medidas corretivas com respostas rápidas diante de transformações nos ambientes internos e externos. Instrumentos usados para estimular o 
monitoramento da estratégia e subsidiar a tomada de decisão: 

► Relatórios Executivos para o Conselho do SESI e Diretoria; 

► Reuniões Gerenciais entre o Superintendente e os Gerentes de Gestão (semanais) e Reuniões Gerenciais Ampliadas com a participação dos 
Gerentes de Unidades Operacionais (quinzenais); 

► Reuniões do Conselho, Diretoria e da Comissão de Contas;  

► Reuniões de Análise Estratégica (RAE). 

Esses relatórios e reuniões avaliam o desempenho da Organização, com base nos principais indicadores e na Árvore Estratégica e definem, quando 
necessário, a correção de rumo para o alcance das metas estabelecidas.  

O ciclo 2020-2024 da estratégia foi formulado com base em conceitos da gestão estratégica moderna, bem como nas experiências passadas, internas 
e externas. Seu foco é o aumento da competitividade e da equidade social tendo como alicerce, por um lado, os trabalhadores com acesso à educação 
de qualidade e preparados para impulsionar a indústria para o futuro e, por outro lado, as empresas industriais modernizadas e mais seguras.  
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Os elementos da Árvore Estratégica mantêm uma relação entre si e reforçam os conceitos e os conteúdos de cada um deles. O Propósito, que resume 
a motivação do trabalho, representa também a contribuição do SESI para a sociedade. Essa contribuição se divide em dois Eixos Estratégicos de atuação, 
que representam escolhas e focos no âmbito dos negócios que diferenciam a atuação da entidade no mercado. 

Em uma lógica de desdobramento, esses eixos são mais bem qualificados na forma de Objetivos Estratégicos, que especificam o que precisamos 
alcançar com os nossos negócios. Os Objetivos orientam o direcionamento dos recursos e do tempo, pois indicam o que precisa ser feito para se garantir 
a realização do Propósito e, por consequência, o alinhamento às necessidades da indústria e do país.  

Para definir claramente as diferentes dimensões de atuação do Sistema, organizamos os objetivos estratégicos em três perspectivas:  

 Negócios e clientes: contém os objetivos estratégicos relacionados à atuação do Sistema frente aos públicos-alvo finalísticos. Por sua 
natureza, os Departamentos Regionais relacionam grande parte de suas iniciativas aos objetivos dessa perspectiva, mas é importante 
ressaltar que os regionais também atuam nos objetivos habilitadores e de gestão.  

 Habilitadores: abrange os objetivos estratégicos que suportam aqueles definidos na perspectiva “Negócios e Clientes”. Têm como foco 
elevar a qualidade, efetividade e impacto das iniciativas realizadas pelo Sistema para a indústria e a sociedade. 

 Gestão: envolve os objetivos estratégicos que promovem o alinhamento sistêmico entre os Departamentos Nacional e Regionais a respeito 
das melhores práticas de gestão. 

Com o objetivo de medir o desempenho dos objetivos estratégicos, foram elaborados indicadores que irão apontar o grau de alcance dos resultados. 
É importante ressaltar que os indicadores foram definidos de modo a medir o impacto da atuação, ou seja, evidenciar o que está sendo transformado 
na realidade das indústrias e do país, assim como permitir uma melhor comunicação com a sociedade e com a indústria sobre o valor gerado para os 
públicos de interesse. 

Por fim, foram definidas metas para cada indicador. O diferencial do processo de construção das metas nesse ciclo é que, a partir do aprendizado 
obtido com os ciclos de planejamento sistêmico anteriores, desde 2011 até 2019, foi possível definir uma proposta de meta mais alinhada às 
necessidades do mercado e ao histórico, não perdendo de vista que há um desafio imposto pelo contexto externo e pela vontade de se fazer cada vez 
mais e de uma forma cada vez melhor. 

Diante disso, a estrutura da Árvore Estratégica do SESI, que explicita os nossos focos e a relação entre eles, está apresentada a seguir: 
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Plano de Ação 

Nosso Plano de Ação é uma ferramenta de gestão, definida anualmente, derivada do Planejamento Estratégico, por meio da qual organizamos, nos 
níveis estratégico, tático e operacional, as iniciativas e o orçamento necessários para execução dos objetivos e metas propostos para o período. 

O documento é elaborado em conformidade com o Manual de Procedimentos Orçamentários e de Produção do Serviço Social da Indústria, aprovado 
pela Resolução nº 040/2017 do Conselho Nacional do SESI, com o Plano de Centros de Responsabilidades e com o Plano de Contas e Manual de 
Padronização Contábil do Sistema Indústria e considera os conteúdos exigidos pela DN 178/2019 e IN 084/2020, que normatiza o novo modelo de 
Prestação de Contas, no formato de Relato Integrado.  

O Plano de Ação do Departamento Regional da Bahia é aprovado, anualmente, pelo Conselho Regional e submetido ao Ministério da Cidadania. Os 
resultados são fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Esse instrumento é utilizado para o monitoramento do planejamento anual e, 
também, como referência para a prestação de contas aos órgãos fiscalizadores e à sociedade. 
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Ambientes e Contextos Externos
No fim de 2019, a Organização Mundial de Saúde – OMS teve 
conhecimento da existência de um novo vírus nomeado como SARS-CoV-
2 (Novo Coronavírus) que originou a doença COVID-19. Em março de 
2020, a OMS declarou o estado de pandemia do Novo Coronavírus. No 
Brasil, no dia 20 do mesmo mês, por meio do Decreto Legislativo nº 6, 
ficou reconhecido o estado de calamidade pública, com vigência inicial 
até 31/12/2020. 

Essa pandemia atingiu as empresas industriais e trouxe dificuldades 
diversas para atravessarem este período de crise. Sete em cada dez 
empresas industriais citam a queda no faturamento entre os cinco 
principais impactos da doença, de acordo com a Sondagem Especial: 
Impacto da COVID-19 na Indústria, elaborada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 

A crise sanitária deixou consideráveis sequelas para o mercado e a 
sociedade brasileira. Em 2020 o País sofreu, não somente no campo 
econômico, mas também, na política pela manutenção da instabilidade 
gerada, principalmente, durante as fases mais agudas da crise. A retração 
do comércio interno e externo e a dificuldade de levar a cabo as reformas 
estruturantes geraram um aumento desproporcional das despesas 
obrigatórias em detrimento das discricionárias (nas três esferas de poder, 
federal, estadual e municipal) e exigirão, provavelmente, modificações 
nas políticas fiscais, monetárias e cambiais. Essas ações têm gerado 
preocupações do mercado financeiro, já que tais medidas 
comprometeriam ainda mais a situação fiscal do País. As últimas 
projeções do banco mundial apontam uma contração do PIB brasileiro de 
4,5%, em 2020, e um crescimento de 3,0%, em 2021. 

A redução das atividades econômicas, durante o período de ocorrência 
da pandemia, aumentou os níveis de desemprego. De acordo com a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD contínua do IBGE, a 
taxa de desocupação (14,3%), no trimestre de agosto a outubro de 2020, 
cresceu 0,5 ponto percentual (p.p), em relação ao trimestre de maio a 
julho (13,8%) e 2,7 p.p., frente ao mesmo trimestre de 2019 (11,6%). A 
taxa de informalidade chegou a 38,8% da população ocupada (ou 32,7 
milhões de trabalhadores informais).  

Neste contexto, a indústria brasileira amargou, principalmente nos 
meses de março e abril, resultados altamente negativos de seus 
principais indicadores de desempenho industrial. O mês de abril, para a 
indústria, foi considerado um dos piores da história. De acordo com a 
CNI1, o faturamento real caiu 5,6%, o emprego se retraiu 1,5%, e as horas 
trabalhadas sofreram uma redução de 6,6%2. A Utilização da Capacidade 
Instalada (UCI) foi de 69,6%. 

Após a fase mais aguda da pandemia, se verificou uma retomada das 
atividades industriais, permitindo à indústria voltar aos patamares pré-
pandemia. Os indicadores industriais de outubro, apresentados pela CNI, 
ilustram esse processo, mesmo que a variação ainda permaneça negativa 
se comparado com o mesmo período de 2019. Em outubro, todos os 
indicadores de atividade (após ajuste sazonal) – faturamento, utilização 
da capacidade instalada, horas trabalhadas e emprego – registram 
crescimento na comparação com setembro. As horas trabalhadas 
apontam um crescimento de 1,7% entre setembro e outubro se 
posicionando 1,2% acima do valor apurado em fevereiro. Faturamento 
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real teve uma variação positiva de 2,2%, e Utilização da Capacidade 
Instalada (UCI) alcançou 80,3%. 

Contudo, deve-se ressaltar que, apesar da melhora contínua da indústria, 
os serviços demandados por esta ainda encontram dificuldades de 
retomar seu ritmo pré-pandemia. As restrições de pessoal e o 
distanciamento social, dificultaram a oferta de serviços de assessoria e 
consultoria, normalmente feitos presencialmente. Logo, acredita-se que 
os serviços de Saúde e Segurança no Trabalho tiveram dificuldades em se 
adaptar abruptamente a este contexto de comunicação remota. 

Nas questões educacionais, as medidas de afastamento social e 
sanitárias, exigiram a aceleração e implementação de novas estratégias 
de ensino, capazes de aliviar os impactos do fechamento das escolas e da 
execução dos cursos mediados por tecnologias. A deficiência na 
atualização tecnológica de muitos docentes brasileiros, neste tipo de 
método de ensino, bem como a heterogênea infraestrutura de escolas e 
alunos para preparar, ministrar e assistir aulas online são exemplos 
básicos dessas dificuldades encontradas. Além do mais, o modus operandi 
da educação também teve que observar um conjunto de leis e normas 
federais, estaduais e municipais para atuar no contexto da pandemia. 

O Censo Escolar 2020 registrou uma queda de quase 650 mil matrículas 
em escolas públicas do país no ano. De acordo com o censo, as escolas 
públicas tinham 35,9 milhões de matrículas contra 36,6 milhões em 2019.  

Outro ponto a destacar foi a imposição urgente, pela pandemia, do 
Ensino a distância (EaD) ou remoto. Praticamente, sem nenhum tipo de 
planejamento ou capacitação, escolas, docentes e estudantes foram 
obrigados a se adaptar a este método de ensino. Pesquisa do Instituto 
Península apontou que 60% dos professores acreditam que os alunos 
não evoluíram no aprendizado em 2020. 

O impacto emocional em alunos e professores foi outro legado da 
pandemia. Pesquisa do Instituto Península revelou que 67% dos 
professores demonstraram ansiedade, 38% cansaço e 36% tédio. O 
quadro emocional dos alunos também chama a atenção na pesquisa 
realizada pela Fundação Roberto Marinho e parceiros: 7 em cada 10 
participantes disseram que seu estado emocional piorou por causa da 
pandemia, enquanto os sentimentos mais marcantes para eles durante o 
isolamento social são ansiedade, tédio e impaciência. Para lidar com essa 
nova forma de estudar, 60% dos alunos consideram que suas instituições 
de ensino devem priorizar atividades para lidar com as emoções e 50% 
querem aprender estratégias para gestão de tempo e organização. 

Apesar da crise econômica gerada pela pandemia, que normalmente leva 
as empresas a estabelecer estratégias mais conservadoras, o Brasil 
melhorou sua posição no ranking do Índice Global de Inovação 2020. 
Agora, o País ocupa a 62ª posição entre os 131 países analisados. 
Contudo, destaca-se que apesar da melhora em relação a 2019, o país 
ainda está 15 posições atrás da 47ª colocação que ocupava em 2011 
dentre 125 países.  

A pandemia e a necessidade de isolamento e distanciamento social com 
a intensificação do trabalho home office, integral ou híbrido – com 
manutenção de reuniões virtuais e redução das viagens a trabalho e 
operações presenciais apenas para os processos produtivos – reforçaram 
a relevância de se discutir questões de saúde mental, além da 
necessidade de estruturação, pelas autoridades competentes, de regras 
específicas sobre essa nova forma de contrato e novas rotinas de 
trabalho. Soma-se a isso, o significativo crescimento da prática da 
telemedicina, com a publicação de novas portarias e regulamentações. 
1 Confederação Nacional da Indústria. Indicadores Industriais. ISSN 1983-621X. Ano 28. Número 4. 
Abril 2020. 
2 Variação JAN-ABR20/ JAN-ABR19
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Desafios 

A baixa capacidade de gerar empregos, principalmente formais, já era observada mesmo antes da crise, especialmente no setor industrial. Com a 
necessidade de se buscar soluções imediatas para a manutenção da atividade ao longo do ano, algumas empresas adotaram sistemas automatizados, 
ainda simples, mas que podem resultar na aceleração da contínua substituição de trabalhadores, em particular, aqueles de baixa qualificação. Isso 
impõe desafios para o desenho da formação voltada para a preparação de profissionais capacitados para um mundo em que os contratos de trabalho 
se tornam cada vez mais flexíveis/instáveis e concorrentes/complementares com determinadas tecnologias. Além disso, afeta a arrecadação do 
Sistema, que depende do quantitativo de trabalhadores. 

No âmbito da Educação, o crescimento, ainda que forçado, do ensino remoto poderá trazer grandes desafios às instituições de Ensino Fundamental, 
Médio e de Formação Profissional. O crescimento do EaD fará com que as instituições incorporem, cada vez mais, tecnologias educacionais digitais e 
metodologias educacionais adequadas a esta nova forma de ensino. Para tal, as instituições deverão, não somente compor sua infraestrutura para 
incorporação das tecnologias educacionais digitais, mas, fundamentalmente, capacitar seus docentes e instrutores para o uso pleno e eficiente de tais 
tecnologias. 

O que se observou durante o processo de pandemia, foi a subutilização das tecnologias básicas de informática pelos docentes, devido a sua falta de 
preparo e treinamento. Soma-se a isso, a implementação de sistemas de vigilância tecnológica para monitoramento das novas tecnologias 
educacionais, com a finalidade de implementação no futuro, além de novas metodologias de avaliação da aprendizagem. Diante deste contexto, 
apresenta-se, a seguir, os desafios enfrentados pelo SESI em 2020, os quais se renovam também para o ano seguinte. São eles: 

  Incentivar a adoção de tecnologias educacionais para personalização da aprendizagem, identificando lacunas e propondo retomada de 
aprendizados ao longo do processo formativo, visando garantir a qualidade do processo educacional. 

  Disponibilizar conteúdos diversificados, ampliando o acesso e uso das ferramentas digitais nas escolas.  
  Incentivar o domínio do uso de metodologias ativas e tecnologias educacionais no processo de ensino e de aprendizagem, além de desenvolver, 

internamente, uma série de habilidades, capazes de estimular a interatividade, trabalhar o pensamento crítico e desenvolver as habilidades 
socioemocionais dos alunos. 

  Criar/incorporar tecnologias digitais no processo de formação docente, com o aumento de cursos autoinstrucionais, e incremento da formação 
pautada nas metodologias ativas de ensino e de aprendizagem. 

  Utilizar/incorporar tecnologias para predição da evasão, com a incorporação da inteligência artificial, para apoiar gestores e docentes na 
redução do abandono e no aumento do desempenho escolar. 
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Em relação à Saúde e Segurança na Indústria, observou-se que o crescimento das interações remotas, exemplificado pelo crescimento da telemedicina 
e do home office, trouxe à tona uma maior preocupação com a saúde mental e a necessidade de adequação dos serviços de SST para um sistema 
remoto. Diante disso, a atuação em Saúde e Segurança na Indústria vivenciou alguns desafios em 2020, os quais se renovarão para o próximo exercício. 
Citam-se os mais importantes: 

  Apoiar o desenvolvimento de healthtechs com soluções 
capazes de identificar indivíduos com potencial de risco para 
desenvolvimento de doenças relativas à saúde mental, assim 
como para prevenção e monitoramento de doenças crônicas 
não transmissíveis e promoção da saúde, por meio de 
plataformas digitais. 

  Incrementar a oferta de serviços de SST na plataforma SESI 
Viva+. 

  Desenvolver e apoiar os Departamentos Regionais no uso de 
análises preditivas de riscos, doenças, bem como seu papel na 
prevenção de doenças em indivíduos de maior risco.  

  Desenvolver e ofertar programas de gerenciamento de riscos 
integrais (completos) à saúde, voltados à mitigação do risco de 
ocorrência de acidentes ou doenças, bem como prover 
melhorias no ambiente laboral, tornando-o seguro e saudável 
para a promoção de saúde e bem-estar de trabalhadores. 

Em 2020, em virtude da crise sanitária mundial, praticamente todas as 
ações e projetos do SESI tiveram que ser revistos, uma vez que, não somente, as ações diretamente ligadas às atividades do DN foram impactadas, mas, 
principalmente, as executadas pelos Departamentos Regionais. Como exemplo, cita-se que, com o cancelamento da etapa internacional do torneio de 
robótica, o SESI desenvolveu dois desafios no tema, para que os 2.000 alunos participantes pudessem pensar em soluções inovadores para problemas 
reais: Desafio SESI COVID-10 (busca de soluções de diagnóstico, prevenção e combate à enfermidade e Desafio Relâmpago Volta às Aulas (busca de 
soluções para a retomada das aulas presenciais).  

Na avaliação de empresários e especialistas, a crise decorrente do Novo Coronavírus ocorreu em um momento crucial para a indústria brasileira. Não 
apenas com relação ao processo de desindustrialização, ocorrido nos últimos anos, mas, também, porque ainda existem vários desafios a serem 
vencidos para que o setor consiga se conectar com a quarta revolução industrial, já em curso, e se integrar de forma sustentada à economia global.
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Atuação por tema 

EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA

Ações Estruturantes Estratégicas 
Educação Regular 

O ano letivo de 2020 foi atípico, devido à pandemia COVID-19 e à 
implantação do ensino remoto emergencial. Contudo, a Rede SESI Bahia 
já realizava grandes investimentos em infraestrutura, novas 
tecnologias, métodos de ensino e capacitação da equipe, permitindo, às 
Escolas, uma rápida adaptação e implantação do ensino remoto.  

Para não comprometer o aprendizado dos estudantes e o seu ano letivo, 
a Rede SESI ministrou aulas com suporte tecnológico, on-line, 
cumprindo as orientações dos decretos e resoluções do cenário de 
pandemia. A entidade realizou investimentos para a locação de 
computadores e modens de internet para atender às novas demandas 
dos docentes, alunos e da equipe de apoio, bem como a aquisição de 
licenças e sistemas para viabilizar o aprendizado on-line. As ações de 
capacitação e formação para o trabalho com as tecnologias em 
ambiente virtual foram intensificadas e o contato com as famílias 
estreitado, de modo que todos pudessem acessar, em diferentes 
modais, o ensino oferecido. 

O Ensino Fundamental foi ampliado para as escolas do interior. O foco, 
em 2020, foi o projeto de revisão do currículo, para adequá-lo à Base 
Nacional Comum Curricular, além de monitorar, sistematicamente, as 

aprendizagens de capacidades essenciais dos estudantes na oferta do 
ensino remoto.  

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 57% da oferta de Educação 
Regular. 

 
Fonte: Gerência de Desenvolvimento Estratégico (GDE) 
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Educação de Jovens e Adultos 

Devido ao cenário da Pandemia Covid-19, foi realizada uma campanha 
de matrículas na EJA, com processo 100% virtual, dando continuidade 
aos atendimentos e oportunizando o ingresso de novos estudantes. A 
estratégia buscou garantir o atendimento e o alcance dos indicadores 
previstos, tanto de matrículas quanto da gratuidade regulamentar.  

Para promover a difusão e acessibilidade das informações, a 
ambientação dos principais portais e ferramentas educacionais da EJA 
do SESI, neste contexto de distanciamento social, foi implantado o canal 
do YouTube – Difusão EJA.   

 
Fonte: Gerência de Desenvolvimento Estratégico (GDE) 

 

No ano de 2020, apresentou um crescimento de 4% em relação a 2019. 
Do total de matrículas, 8% foram na EJA Profissionalizante, que consiste 
na oferta da EJA Ensino Médio do SESI com Qualificação Profissional do 
SENAI. 

 

Mostra STEAM 

A Mostra STEAM da Rede SESI promove pesquisa aplicada e a 
construção de projetos e/ou protótipos focados na resolução de 
problemas. Por meio de situações locais e globais, os estudantes 
empreendem seus conhecimentos no desenvolvimento de projetos de 
pesquisa nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia, artes e 
matemática (Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics – 
STEAM), para criação de soluções inovadoras, tecnológicas e 
sustentáveis, tendo como base o tema da Semana Nacional da Ciência 
e Tecnologia. Diante do ano atípico, toda a programação foi realizada 
pelo canal Escola SESI BA, na plataforma YouTube, dando visibilidade 
e possibilitando a discussão de temáticas relevantes no contexto atual, 
como meio ambiente, inteligência artificial, plataformas adaptativas, 
fake news, entre outras. 

 

Formação com professores especialistas da Rede SESI 

Trabalho realizado por quatro professores especialistas da Rede SESI, 
um por área de conhecimento, abordando as principais temáticas 
pedagógicas: Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Avaliação, 
Planejamento, Ensino Híbrido. 

Destaca-se que a ação educativa no SESI vai além do currículo regular 
conceitual, materializadas nas diferentes ações desenvolvidas, 
culminando na formação integral do estudante – biopsicossocial 
(intelectual, emocional, social e moral). 

 

Seminário de Boas Práticas da Rede Sesi de Educação 

O evento tem como objetivo proporcionar momentos de reflexão sobre 
a práxis pedagógica, desenvolvida pela equipe de profissionais da Rede 
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SESI de Educação, estimulando o debate, disseminação e 
reconhecimento das melhores práticas adotadas. 

 

Semana da EJA 

Evento realizado com e para os estudantes em todos os Polos de EJA, 
tendo como objetivos divulgar, junto à comunidade escolar, as práticas 
empreendidas no primeiro semestre letivo; promover o protagonismo 
dos estudantes; discutir a temática da EJA junto à comunidade, 
universidades e órgãos públicos municipais e estaduais e, sobretudo, 
evidenciar a atuação do SESI como instituição educacional séria e 
comprometida, que contribui, efetivamente, na oferta da EJA no Estado 
da Bahia, elevando o nível educacional de jovens e adultos, que estavam 
fora dos espaços escolares. 

 

 

 

 

Programa de Iniciação Científica 

O programa proporciona o universo da ciência e pesquisa na formação 
dos estudantes, onde, por meio de problemáticas locais e globais, os 
discentes empreendem seus conhecimentos no desenvolvimento de 
projetos de pesquisa, aplicáveis nas áreas STEAM, para criação de 
soluções inovadoras e sustentáveis. Além da construção de seu 
conhecimento científico, a partir da experimentação prática e da 
prototipagem, a iniciação científica contribui, significativamente, para a 
construção do projeto de vida e carreira dos estudantes. 

Os resultados alcançados incluem a formação de uma rede, constituída 
por 40 grupos de pesquisa e mais de 400 jovens pesquisadores do 1° ao 
3° ano do Ensino Médio, distribuídos nas escolas da Rede SESI BA de 
Educação. Somado a isso, foi criada a bolsa de incentivo a pesquisa para 
os estudantes pesquisadores, totalizando 50 bolsas, sendo cada uma 
com valor mensal de R$ 100,00. Além disso, consolidamos nossa 
representatividade nas principais feiras e mostras científicas nacionais e 
internacionais, alcançando premiações nacionais e internacionais, 
conforme abaixo: 
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Semana do ENEM 

Teve como finalidade promover a revisão dos objetos de 
conhecimento mais relevantes para o ENEM. Apesar do cenário 
adverso, as Escolas SESI Bahia mantiveram o compromisso com a 
qualidade do ensino. Finalizar o ano letivo com uma semana de aulões, 
com foco no ENEM, demonstrou o cuidado com os objetivos de cada 
estudante. Além da melhoria dos índices, os aulões do ENEM 
forneceram visibilidade externa, pois o evento foi aberto ao público, 
pelo canal Escola SESI BA na plataforma YouTube, em especial, 
estudantes de escolas públicas.  

 

 

 

Obra de Construção da Escola de Candeias 

Iniciada a obra de construção para novas instalações da Escola SESI em 
Candeias, mais moderna e ampla. O funcionamento da escola, nas novas 
instalações, está previsto para 2022, quando também passará a ofertar 
o Ensino Médio. 

 

Obra de Requalificação da Unidade Itapagipe 

Iniciada a nova etapa de requalificação e modernização da estrutura 
física da Unidade, contemplando salas para estudo da Orquestra Jovem 
do SESI (Núcleo de Prática Musical), um espaço de ciências, melhorias no 
auditório/teatro e espaços de convivência, entre outros.

Recursos Alocados  
Esses valores contemplam os apoios concedidos aos Departamentos Regionais, por 
meio de incentivo à produção (recurso destinado à manutenção e ampliação de 
serviços prestados para indústria). 

No exercício de 2020, a Educação teve uma execução de 87% do orçamento 
previsto, priorizando ações que contribuem para a melhoria da aprendizagem dos 
alunos da Educação Regular e EJA, da formação de seus profissionais e da gestão 
escolar, tais como: plataformas digitais de aprendizagem e de educação a 
distância; elaboração do programa de educação tecnológica e difusão de 
tecnologias educacionais. 

Tipo de Transferência R$

Educação Regular R$ 46.267.545,05

Educação de Jovens e Adultos R$ 3.902.023,69

Educação Continuada R$ 405.579,44

Programas e Projetos R$ 770.676,28

Gestão da Educação R$ 7.398.202,44

ETD da Educação R$ 8.354,71

Tota l R$ 58.752.381,61
Fo nte: Sistema  Pro theus
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SAÚDE E SEGURANÇA 

Ações Estruturantes Estratégicas 
Na área de Saúde e Segurança na Indústria, o SESI Bahia apoia as 
indústrias na promoção de um ambiente saudável e seguro, ofertando 
serviços com foco na Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho e na 
Promoção da Saúde do Trabalhador. A estratégia visa possibilitar que 
mais indústrias e trabalhadores tenham acesso aos serviços ofertados 
pelo SESI.  

Em 2020, manteve como prioridade o atendimento às empresas no SESI 
Viva+ e no desenvolvimento e oferta de soluções para ajudar as 
indústrias nos seus principais desafios, destacando-se as ações para 
enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.  

Os resultados em relação ao número de empresas e pessoas atendidas 
superaram as expectativas, apesar do cenário de crise sanitária, que 
impôs uma série de medidas restritivas e acentuou o processo de 
retração econômica, impactando diretamente na redução dos postos de 
trabalho da indústria e na ampliação dos resultados. 

Ainda em relação ao ambiente externo, o Marco Legal de Segurança e 
Saúde no Trabalho passou por constantes e significativas mudanças, tais 
como: adiamento do eSocial para SST, revisão e publicação das Normas 
Regulamentadoras – NR (ex.: NR 01, NR 09, NR 12, NR 18). Em 
consequência dessas variáveis, foram necessários ajustes nos processos 
internos, revisão das práticas utilizadas na operação e novo treinamento 
da equipe técnica. Já no ambiente interno, o SESI fortaleceu a sua 
atuação estimulando a realização de atendimentos remotos, alterando 
a forma de relacionamento com as indústrias, bem como seus serviços. 

 

            
                                                                          Fonte: Gerência de Desenvolvimento Estratégico (GDE) 
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PROGRAMA SESI Viva+  

O Programa permite à indústria atuar de maneira assertiva na Gestão de 
Segurança e Saúde no Trabalho, promovendo o atendimento aos 
requisitos legais, a redução dos afastamentos e dos custos operacionais 
de absenteísmo.  

O SESI Viva+ integra os dados de SST e estilos de vida do trabalhador de 
indústrias de todo o Brasil. Na plataforma virtual (sistema informatizado 
de SST denominado S+), a indústria, cliente dessa solução, insere as 
informações dos trabalhadores.  

Em 2020, o SESI Bahia contribuiu para aprimorar a plataforma nacional 
com o desenvolvimento do InfoSESI Viva+, uma solução de Business 
Intelligence (BI) que permitirá ao SESI e aos clientes do SESI Viva+, 
atendidos em todo o país, aperfeiçoarem a gestão de SST, por meio de 
painéis e indicadores. A partir dessas informações, é possível realizar 
estudos sobre a saúde do trabalhador com vistas ao desenvolvimento 
de produtos e ações que atendam a essas demandas e desafios.  

 

GESTÃO DE AFASTAMENTOS E RETORNO AO TRABALHO   

Em 2020, destaca-se, nesta temática, a execução de projetos em 
parceria com empresas industriais para o desenvolvimento de produtos 
inovadores, além da oferta de assessoria em gestão de afastamentos e 
retorno ao trabalho e de cursos autoinstrucionais, disponibilizados para 
profissionais das áreas de RH, Saúde e Segurança e Supervisão 
Operacional. 

 

PROGRAMA SESI BAHIA E INDÚSTRIA JUNTOS CONTRA A COVID-19 

O Programa foi criado pelo SESI Bahia, em março de 2020, para levar 
informações seguras e atualizadas às Indústrias, orientar medidas de 

prevenção ao contágio e disseminação do Coronavírus (SARS n-Cov-2) e 
a apoiá-las na manutenção ou retomada das atividades produtivas, no 
cenário de pandemia. 

A elaboração de protocolos de segurança e a realização de ações de 
educação foram iniciativas postas em prática, resultando no 
atendimento a cerca de 1.000 estabelecimentos industriais e 70 mil 
trabalhadores. Houve também a realização de exames para Covid-19, 
que permitiram monitorar a saúde dos trabalhadores e tomar medidas 
eficazes de rastreamento e isolamento de casos, evitando a proliferação 
da doença nos ambientes produtivos da indústria. Até dezembro, foram 
atendidas em torno de 570 empresas e 25 mil trabalhadores, com a 
realização de 38 mil testes/exames.  

O trabalho foi desenvolvido em parceria com os sindicatos patronais, a 
Associação dos Produtores de Algodão (Abapa), do Oeste Baiano, e 
clientes do SESI Viva+. 

Dentre as ações do Programa, destacam-se: 

 SESI Atualiza: Guias Setoriais de Prevenção à Covid-19; protocolos e 
condutas em casos suspeitos e confirmados da doença; 
informativos e orientações sobre normativas e materiais 
educativos; 

 Blitz Contra a Covid-19: aplicação de checklist de boas práticas, 
orientação e plano de ação on-line; aferição de temperatura e 
orientação aos trabalhadores com entrega de material educativo; 
repasse de condutas e protocolos à empresa; 

 Monitoramento e Plano de Retomada das Atividades: plano para 
manutenção/retomada das atividades produtivas, tira dúvidas – 
teleatendimento para empresas e trabalhadores, 
telemonitoramento, Teste Rápido IgG/IgM, Exame Sorológico 
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Quantitativo e Exame RT-PCR para Covid-19, gestão de 
afastamentos e telemedicina.  

 

PROJETOS ESTRUTURANTES 

Para ampliar a articulação e influência do SESI no ambiente industrial, 
foram desenvolvidos projetos estruturantes e soluções inovadoras para 
a indústria brasileira. 

Dos recursos alocados, houve um investimento/aporte do 
Departamento Nacional de aproximadamente R$ 3,5 milhões, com 
destaque para alguns resultados já verificados: 

Projeto Manejo Clínico da COVID, com o objetivo de montar uma 
operação piloto, visando estruturar e apoiar o DR na implantação de 
soluções para manejo clínico da COVID-19, com foco na atenção 
primária à saúde. O projeto permitiu estruturar e ofertar às indústrias e 
trabalhadores o serviço de testagem rápida para a Covid-19 e 
teleatendimento para casos suspeitos e confirmados da doença.  

Projeto SESI Viva+, desenvolvido com o objetivo de implantar a solução 
SESI VIVA+ no DR/BA pela remodelagem da operação do negócio SSI, 
contemplando iniciativas tecnológicas (automatização de processos em 
BMPS conectado ao novo sistema S+, integração do Sistema S+ com os 
sistemas legados do DR, com destaque para a base consolidadora, 
Sistema de CRM e ERP), além da capacitação da equipe técnica para 
operação e suporte técnico/operacional no novo modelo de 
atendimento do SESI em SSI. 

Projeto Gestão de Alta Performance em Saúde Corporativa, ainda em 
execução, tem como propósito desenvolver uma metodologia de 
gerenciamento e cruzamento de informações que potencialize os 
serviços de consultoria e de operação em Promoção da Saúde do DR - 
Bahia, oferecendo subsídio aos serviços de vigilância em saúde, 

planejamento dos investimentos em saúde das empresas clientes e a 
prospecção consultiva desta área de negócio. O cronograma do projeto 
foi postergado, em função da pandemia, que impossibilitou a realização 
de algumas atividades junto às empresas piloto. 

Projeto Automatização dos Processos de SSI, com o objetivo de ampliar 
a automatização dos processos de SSI no DR Bahia para o modelo BPM, 
na plataforma Orquestra BPMS, o que permitiu integrar processos e 
dados, monitorar indicadores, possibilitando aprimorar a visão do 
negócio, a gestão dos serviços e melhorar a tomada de decisões. Como 
resultados, foi possível automatizar três processos e 25 subprocessos 
na área de SSI, até então. 
 

. 
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Recursos Alocados  
Esses recursos contemplam os apoios concedidos aos Regionais por meio de 
incentivo à produção (destinado à manutenção e à ampliação de serviços prestados 
à indústria) e os apoios concedidos aos Regionais por meio de projetos estruturantes 
(iniciativas executadas pelos regionais alinhadas às prioridades estratégicas do 
Departamento Nacional). 

No exercício de 2020, a Saúde e Segurança executou 79% do orçamento previsto, 
com a priorização de ações realizadas para melhorar o desempenho financeiro, com 
destaque para redução de custos e despesas, execução de projetos 
estruturantes/estratégicos e ações de combate ao cenário de pandemia da Covid-
19.  

Com vistas ao cumprimento dos normativos vigentes, em razão da pandemia, houve 
alterações no funcionamento das unidades e atendimentos de SSI, bem como a 
paralisação de alguns serviços, seja por determinação das autoridades, por 
solicitação dos clientes ou pela impossibilidade de manutenção com uso de 
recursos digitais. Tal situação teve reflexo no desempenho orçamentário e, 

consequentemente, menor realização de despesas. 

 

Tipo de Transferência R$

Serviços especializados em SST R$ 20.633.188,71

Serviços para Promoção da Saúde R$ 13.311.714,29

Gestão SST e Promoção da Saúde R$ 3.935.846,90

Inovação SESI R$ 552.766,00

Gestão da Saúde e Segurança na Indústria R$ 7 .869.133,91

Etd da Saúde e Segurança na Indústria R$ 8.010,15

Cursos e desenv.de competências em SSI R$ 815.779,24

Tota l R$ 47.126.439,20
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CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL 

Ações Estruturantes Estratégicas  
 

Projeto Pipocando Arte em Todas as Partes 

Possui como premissas o incentivo às produções artísticas, a compreensão da presença constante da arte no cotidiano e a melhoria da autoestima. Este 
projeto fomentou a interlocução da Educação com a Cultura, buscando promover maior controle sobre as emoções, empoderar a inteligência 
emocional, estimular a apreciação artística, desenvolver a criatividade, vivenciar a arte como forma de sensibilização, desinibição, auto percepção, 
autocontrole, liderança, trabalho em equipe, entre outros.  

Diversas transmissões (lives) foram realizadas pelo canal Escola SESI BA na plataforma YouTube, dando visibilidade e permitindo a discussão de 
temáticas relevantes ao contexto atual, tais como: solidão e solitude, identidade e autoestima, valorização da vida e ser humano. 

Recursos Alocados  
No exercício de 2020, as áreas de Cultura e Cooperação Social realizaram 78% 
e 66% do orçamento previsto, respectivamente, com a as ações culturais e o 
Centro Turístico, localizado no município de Valença.  

Com vistas ao cumprimento dos normativos vigentes, em razão da pandemia, 
houve alterações no funcionamento das unidades, inclusive a paralisação de 
alguns serviços, a exemplo do Teatro SESI e do Centro Turístico, que tiveram 
suas atividades suspensas no final de março e só retomadas em setembro. 
Essa situação impactou no desempenho orçamentário e, consequentemente, 
na menor realização das despesas. 

Tipo de Transferência R$

Cultura R$ 1 .165.684,00

Cooperação Social R$ 548.086,88

Total R$ 1.713.770,88
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ATUAÇÃO TRANSVERSAL NOS NEGÓCIOS 

Ações Estruturantes Estratégicas 
Projeto Portal com E-Commerce 

A iniciativa tem como objetivo reestruturar o Portal do SESI com saída para e-commerce, tendo como foco os perfis dos clientes. Para os clientes pessoa 
física, tem foco nas matrículas em cursos; consultas por especialidades (saúde e odontologia) e exames médicos não ocupacionais. Para os clientes 
pessoa jurídica, turmas ou matrículas em cursos; imunização e programas. Em 2020, foi realizado o planejamento, a criação das telas e homologação 
do layout e grande parte do desenvolvimento do portal, que será disponibilizado no início de 2021. 

 

CRM Dynamics 

O sistema tem como propósito conhecer os clientes de uma empresa para segmentar ofertas que atendam suas verdadeiras necessidades e 
proporcionar um atendimento personalizado, aumentando sua satisfação e fidelização. 

Em 2020, foram realizadas melhorias com o objetivo de ampliar o uso da ferramenta pela força de vendas e pelos gestores, na tomada de decisão; 
implantar a Central de Relacionamento SESI (SAC, marcação de consultas e exames, receptivo de vendas, campanhas publicitárias, outros), prevista 
para iniciar operação no início de 2021, e adequar a solução aos novos processos de negócio e integrações com sistemas de informação legados (BPMS, 
Power BI, ERP etc.). 

 
Plano de Contingência 2020 

Realizado para assegurar o equilíbrio financeiro e orçamentário do SESI Bahia, respondendo às demandas e aos desafios que se apresentam em um 
contexto de calamidade pública, decorrente da pandemia pelo Novo Coronavírus, e, especialmente, ao impacto do corte de receita compulsória, 
promovida pela MP n° n° 932/2020. O plano foi apoiado, financeiramente, pelo Departamento Nacional.  

De modo a manter a qualidade no atendimento à indústria baiana e às demais partes interessadas diante do cenário de enfrentamento da Covid-19 no 
Estado, o plano contemplou as seguintes ações de apoio: 

 Ampliação de iniciativas voltadas à atenção primária da saúde, a partir da realização de um maior volume de testes diagnósticos da Covid-
19 e de atendimentos de telemedicina; 
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 Assessoria para implementação de medidas protetivas em setores prioritários, a exemplo da Indústria da Construção Civil, considerando 
as recomendações das autoridades de saúde e do Ofício Circular SEI nº 1088/2020, ME, de 27.03.2020; 

 Sustentação dos atendimentos de Segurança e Saúde no Trabalho e de Promoção da Saúde, visando responder às necessidades dos 
clientes em situações emergenciais, bem como manter a prestação dos serviços contratados, com as adaptações possíveis diante do 
contexto; 

 Incremento na oferta dos cursos do portfólio da Escola SESI de Gestão em SST, privilegiando os conteúdos em formato de Educação a 
Distância (EaD), tanto os voltados à promoção da saúde, quanto os relacionados às normas regulamentadoras, observando-se o teor da 
MP nº 927/20 e do Ofício Circular SEI nº 1247/2020; 

 Ações para promover a Educação Remota nas Escolas de Educação Regular da Rede SESI Bahia de Educação, formada por nove escolas de 
Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e/ou de Ensino Médio, em sete municípios baianos, em um contexto impeditivo de aulas presenciais 
devido à pandemia de Covid-19. 

 

Recursos Alocados  
No Projeto Plano de Contingência 2020 foi alocado recurso da ordem de R$ 4,9 milhões. Cabe ressaltar que essa iniciativa não estava planejada, 
inicialmente. Tratou-se de uma ação contingencial, como o próprio nome definiu, para atender aos novos desafios diante do cenário de pandemia e 
para minimizar os impactos da MP n° 932/2020. 

Esse valor foi contemplado no apoio financeiro concedido aos Departamentos Regionais, por meio de projeto de auxílio financeiro específico, 
respeitando as orientações da OS nº 01/2020. 
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Indicadores Estratégicos 

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 e coordenadas pelo Superintendente. Essas reuniões, avaliam o desempenho da Organização, com 
base na Árvore Estratégica e definem, quando necessário, a correção de rumo para o alcance das metas estabelecidas.  

Seguem abaixo as análises dos indicadores estratégicos: 
 

 
 
Número de matrículas no Novo Ensino Médio, itinerários II, III e V 

Esse indicador teve um ajuste nas metas definidas para o horizonte 
2020-2024, devido ao adiamento da implantação do itinerário V 
(Formação Técnica e Profissional), nas Escolas do SESI BA. Em 2020 e 
2021, foram estabelecidas apenas as turmas piloto em Salvador e Feira 
de Santana. 

As matrículas, nesse exercício, ocorreram conforme as estratégias da 
área, com a realização de uma turma piloto. O crescimento da 
implantação do Novo Ensino Médio acontecerá nos próximos anos. 

 

Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos -EJA 

Em 2020, os resultados superaram a meta estabelecida em 36%. Foram 
1.721 jovens e adultos concluintes do Ensino Médio e 587 que 
finalizaram o Ensino Fundamental, séries finais, totalizando 2.308 
concluintes nos dois segmentos. Destaca-se que o foco foi a oferta da 
EJA, com currículo contextualizado e metodologia inovadora de 
Reconhecimento de Saberes. 

Devido ao cenário da Pandemia Covid-19, o SESI Bahia elaborou um 
plano de contingência para mitigar os impactos, sendo uma das 
alternativas propostas, em resposta à demanda social por escolarização, 
promover a campanha de matrículas na EJA com processo 100% virtual, 
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assim como a sua oferta, dando continuidade aos atendimentos e 
oportunizando o ingresso de novos estudantes.  

Resultado na Prova Brasil ou simulado 

A apuração do indicador poderia ocorrer por dois caminhos: (1) 
utilizando o resultado da Prova aplicada, em 2019, pelo Inep ou (2) 
considerando os dados do Simulado SOMOS - Prova Brasil de 2020. A 
primeira opção não pôde ser adotada pois, até o fechamento deste 
relatório, o Inep ainda não havia disponibilizado micro dados, essenciais 
para apuração. A segunda opção não é recomendada já que, em virtude 
da pandemia, o SESI não atingiu o número suficiente de estudantes para 
a realização do simulado. Somente participaram os Departamentos 
Regionais que, em função das resoluções estaduais, foi permitida 
atividade presencial. Não é possível a realização do Simulado em outro 
formato, já que é imprescindível a garantia de um ambiente controlável 
para aplicação da prova, o que não ocorre na modalidade EaD. 
Adicionalmente, há uma normativa do CNE – Conselho Nacional de 
Educação, de 28/04/2020, orientando que os alunos não passem por 
avaliações de desempenho devido à Pandemia. As escolas devem aplicar 
somente Avaliação de Sondagem (diagnóstica) para subsidiar ações e 
replanejamentos, o que foi realizado pelo SESI. 

Nota média dos alunos da Rede Sesi no ENEM 

O resultado ficou, percentualmente, em linha com a meta proposta para 
o exame.  

Devido ao desafio de crescimento para o ciclo, o SESI Bahia tem um 
plano com ações para alavancar as notas do ENEM por Escola e Região. 
Destacam-se, entre as ações planejadas, a implementação do novo 
currículo, assegurando os conhecimentos, habilidades e competências 
gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC); a revisão da 
sistematização de aplicação e tratativas dos simulados e o 

aperfeiçoamento das análises cotidianas dos dados estatísticos de 
rendimento escolar.  

Índice de Absenteísmo 

Diante do cenário, dos afastamentos atípicos para prevenção, controle 
e tratamento da COVID-19 e atrasos apontados nas perícias médicas 
para demais doenças, as estimativas calculadas para o Indicador de 
Absenteísmo, em 2020 e enquanto perdurar essa situação, ficarão 
comprometidas, impossibilitando estabelecer um referencial 
comparativo para esse índice na indústria, em relação aos anos 
anteriores. Além disso, identificou-se que o evento do eSocial S2230 - 
Afastamento Temporário, também compromete a dinâmica desse 
indicador. Esses afastamentos não se limitam aos registros de acidentes 
e doenças, mas qualquer motivo de afastamento temporário dos 
trabalhadores (inclusive gozo de férias, mandato eleitoral, serviço 
militar, etc.). Adicionalmente, há o aspecto relativo à adequação das 
empresas para a tratativa dos atestados por motivo de saúde, diante da 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diferente dos dados 
pessoais simples, para tratar dados sensíveis de saúde é necessário que 
haja consentimento expresso do titular dos dados, neste caso, do 
trabalhador. Esses dados, ainda que coletados com consentimento, só 
podem ser utilizados com finalidade específica. 

Nº de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança - SESI Viva+ 

Resultado 39% superior à meta estabelecida. Cabe destacar que esse 
desempenho foi bastante positivo, apesar das medidas restritivas, em 
função da pandemia. O impacto dessas limitações nos resultados foi 
atenuado em função dos atendimentos no Programa SESI e Indústria 
Juntos Contra a Covid-19, ampliação da Campanha de Vacinação, do 
SESI Viva+/ Consultoria e Atendimento às Normas Regulamentadoras, 
no Programa e Serviços em Saúde Corporativa, além das Soluções em 
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Promoção da Saúde, que passaram a ser realizadas na plataforma S+, a 
partir de 2020. 

 

 

Média de horas de capacitação por colaborador 

Realização muito superior à meta estabelecida para 2020. Diante da 
pandemia, a maioria dos treinamentos foram realizados de forma online 
e os cursos da Universidade Corporativa foram bastante solicitados. 
Destaca-se que a composição desse indicador inclui todos os cursos com 
carga horária igual ou superior a duas horas, que façam parte do 
portfólio de cursos da Universidade Corporativa, em qualquer 
modalidade de ensino, sendo calculada a partir do número total de 
colaboradores ativos do SESI. 

Receitas de serviços geradas pelas plataformas SESI (R$ mil) 

O fortalecimento dos negócios e a ampliação dos mercados de atuação 
passam pelo desenvolvimento de plataformas nacionais de serviços, 
aderentes às necessidades da indústria e às peculiaridades regionais do 
Brasil. As plataformas têm foco no cliente, são operadas como um 
serviço e conectam negócios, tecnologia e pessoas. 
Em 2020, primeiro ano de acompanhamento desse indicador, os 
resultados ficaram próximos da meta estabelecida, mesmo com o 

cenário adverso. Para os próximos exercícios, o desafio é um 
crescimento de, aproximadamente, 5% nas receitas dos serviços.  
Valores financeiros e econômicos gerados a partir de alianças e 
relacionamentos estratégicos vigentes no ano (R$ mil) 

Em 2020, esse indicador reflete a parceira do SESI Bahia com o 
Departamento Nacional para a operação de projetos estratégicos, 
estruturantes e de inovação. A realização muito acima do orçado deve-
se, principalmente, ao Projeto Plano de Contingência 2020, que alocou 
R$ 4,9 milhões de receitas de auxílios. 

Cabe ressaltar que essa iniciativa não foi, inicialmente, planejada. 
Tratou-se de uma ação inédita para atender aos novos desafios diante 
do cenário de pandemia. 

Número de estabelecimentos atendidos 

Esse indicador contabiliza o somatório dos estabelecimentos atendidos 
em Educação e SSI sem a repetição de CNPJ. No geral, a meta 
estabelecida foi superada em 4%. A área de Educação apresentou um 
resultado superior ao previsto, devido aos atendimentos no Ensino 
Regular e EJA. 

Meta R eal izado 2021 2022 2023 2024

Média de horas de capacitação por col aborador 20 47 20 20 20 20

Receitas de serv iços geradas pel as pl ataformas SESI (R$ mil ) 10.600R$  9.120R$       11.083R $  11.700R$  12.300R$  13.000R$  

V al ores financeiros e econômicos gerados a partir de al ianças e 

rel acionamentos estratégicos v igentes no ano. (R$ mil )
2.400R$     8.883R$       1.700R$     2.000R$     2.000R$     2.000R$     

Número de estabel ecimentos atendidos 3.600          3.726            3.600          3.960          4.356          4.792          

Industriários e dependentes atendidos 175.000     172.604        175.000     192.500     211.750     232.925     

Indicador 
2020 Metas

H
a

b
ili

ta
d

or
es
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Na SSI, o desempenho satisfatório, em 2020, deve-se aos atendimentos 
nos cursos da Escola SESI de Gestão em SST, no SESI VIVA+, na 
Campanha de Vacinação contra a Gripe e ações do Programa SESI e 
Indústria Juntos Contra a Covid-19, especialmente a Blitz e a Testagem 
(RT-PCR, sorológico qualitativo e sorológico quantitativo).  

Industriários e dependentes atendidos 

Esse indicador contabiliza o somatório das pessoas atendidas em 
Educação e SSI, sem a repetição de CPF. No geral, o realizado ficou 
muito próximo da meta (1% inferior). Seguem as análises das principais 
áreas e serviços que contribuíram para esse resultado: 

Ensino Regular - mesmo não atingindo o número de matrículas para o 
ano (desempenho 4% inferior ao previsto), o resultado apresentou um 
crescimento de 11% em relação ao ano anterior.  

Educação Continuada - o desempenho ficou 55% menor que o 
planejado. Devido ao cenário de pandemia, a oferta deste produto foi 
suspensa, temporariamente, pois era realizada de forma presencial, 
mediante aceites de demandas espontâneas.  

Educação de Jovens e Adultos (EJA) – apresentou um desempenho 31% 
superior ao planejado, principalmente, pela campanha de matrículas, 

com estratégias de mobilização social por meio de mídias espontâneas, 
TV, Rádio e ações junto aos sindicatos associados à Federação das 
Indústrias.  

SSI - o resultado apresentou-se 5% superior ao previsto. Cabe destacar 
que esse desempenho foi bastante positivo, diante das medidas 
restritivas, em função da pandemia. O reflexo dessas restrições nos 
resultados foi atenuado em função dos atendimentos no Programa SESI 
e Indústria Juntos Contra a Covid-19, da ampliação da Campanha de 
Vacinação e do saldo de superação, nos meses anteriores, no SESI 
Viva+/Consultoria e Atendimento às Normas Regulamentadoras e em 
Saúde Corporativa. 

Escola SESI de Gestão em SST – apresentou um resultado 60% inferior 
ao planejado, ainda impactado pelo contexto. Por ser um novo modelo 
de negócio, não há possibilidade de comparação com o ano anterior. O 
portfólio de cursos da Escola SESI de Gestão em SST foi ampliado para 
atender ao novo cenário de distanciamento social, bem como foram 
intensificadas as ações de comunicação e de vendas, sobretudo para 
ampliar a cultura de EaD e as matrículas em cursos autoinstrucionais, 
visto que esta modalidade permite melhor resultado operacional.

Meta Real izado 2021 2022 2023 2024

Índice de Sustentabil idade 59% 61% 60% 61% 62% 63%

Resul tado Operacional 14% 15% 16% 16% 16% 16%

% da receita l íquida de contribuição compul sória destinada à 

gratuidade regul amentar
21% 27% 21% 21% 21% 21%

Índice de impl antação dos programas de transparência e de compl iance 

com aderência as mel hores práticas do SESI  
100% 100% 100% 100%

Índice Geral  de Satisfação (IGS) 90% 91% 91% 91% 91% 91%

Net Promoter Score (NPS) 70% 71% 75% 75% 75% 75%

Sem medição no período

Indicador  
2020 Metas

G
e

st
ão
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Índice de Sustentabilidade 

Esse indicador mede a sustentabilidade orçamentária da Entidade. 
Apresentou um resultado positivo devido, basicamente, ao crescimento 
das receitas de auxílios e a manutenção das receitas de serviços no 
mesmo patamar do ano anterior. A menor realização das despesas, no 
exercício, também contribuiu para esse resultado equilibrando a 
equação receitas/despesas. 

 

Resultado Operacional 

Apresentou um desempenho superior à meta, devido, basicamente, ao 
equilíbrio das receitas e despesas no período da pandemia. As receitas 
de contribuição, por um período de três meses, sofreram um corte de 
50% (Medida Provisória MP - 932) e as receitas de serviços foram 
impactadas pelo fechamento de algumas unidades, conforme decretos 
estabelecidos no período.  

O equilíbrio do resultado operacional aconteceu com a redução das 
despesas, principalmente as relativas a pessoal e a serviços de terceiros. 

 

% da receita líquida de contribuição compulsória destinada à 
gratuidade regulamentar 

A meta de segurança foi superada, conforme análise no capítulo de 
Gratuidade. 
 

Índice de implantação dos Programas de Transparência e de 
Compliance com aderência as melhores práticas do SESI   

A resolução do SESI/CN nº 0082/2020 prorrogou o prazo para 
implantação de Programas de Compliance, de que trata o art. 1° da 
Resolução SESI/CN nº 0049/2019, no âmbito dos órgãos nacional e 

regionais do SESI por um ano, a partir de 09/07/2020, em decorrência 
do impacto da pandemia do Coronavírus. Paralelamente, os novos 
normativos, divulgados no ano de 2020, impactaram na necessidade de 
revisão do plano de ação para implantação da Transparência, o que 
impediu o monitoramento. 
 

 

Índice Geral de Satisfação (IGS) 

Os serviços do SESI apresentaram um elevado índice de satisfação por 
parte dos clientes pessoa física e jurídica, totalizando 91%.  

Em relação aos clientes Pessoa Jurídica, podemos destacar que, devido 
ao período de pandemia, e, também, em função do modelo de aplicação 
da pesquisa, concentrada no mês de dezembro com os clientes 
atendidos ao longo de 2020, obtivemos baixo retorno das empresas 
com relação às respostas dos formulários.  

Visando garantir um maior alcance amostral com os clientes, 
adotaremos, daqui por diante, a estratégia de coletar dados em 
períodos com menor espaço, a cada quadrimestre. Isto, até que 
consigamos consolidar o modelo de aplicação pós entrega do serviço 
para todos os produtos.  

 

Net Promoter Score (NPS) 

O indicador mede a avaliação da rede de promotores da marca do SESI. 
O resultado de 71% demonstra que os serviços possuem uma entrega 
qualificada, embora existam pontos de melhoria que serão tratados 
pelas áreas de atuação. 
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Indicadores de Desempenho 

A gestão do desempenho do SESI Bahia utiliza indicadores perenes e com foco na eficácia, eficiência e efetividade da Entidade. Em setembro de 2020, 
com o advento da Resolução nº 93/2020 do Conselho Nacional do SESI, foi instituído o Programa de Eficiência da Gestão, que estabelece um conjunto 
de indicadores para o acompanhamento do desempenho dos seus regionais, nos anos de 2021, 2022 e 2023. 

Com o intuito de iniciar a construção do histórico de publicação desses indicadores como ponto de partida para a prestação de contas e apuração do 
desempenho nos próximos anos, apresentamos a seguir, os resultados alcançados em 20201: 

 

CATEGORIA INDICADOR RESULTADOS 

Eficiência 

Custo hora-aluno do Ensino Fundamental 7,66 

Custo hora-aluno do Ensino Médio 8,28 

Custo hora-aluno da EJA Profissionalizante 4,07 

Percentual de recursos destinados às atividades-fim 91,6% 

Impacto da folha de pessoal no orçamento 47,5% 

Eficácia 

% de conclusão do Ensino Médio 98,8% 

% de conclusão da EJA Profissionalizante 100% 

Número de trabalhadores na Plataforma de Saúde e Segurança 78.163 

Efetividade Resultado do ENEM 569 

 
1 Os indicadores: “Resultado da Prova Brasil ou simulado”, “Índice de Absenteísmo” e “Aderência à demanda da indústria” serão apurados a partir de 2021.  
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Gratuidade 

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.  

Cabe ressaltar que, de acordo com o Art. 69 do Regulamento do SESI, entende-se como Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC), o valor 
correspondente a 83,25% (oitenta e três inteiros e vinte e cinco décimos por cento) da Receita Bruta de Contribuição Compulsória. Adicionalmente, 
para apuração da gratuidade regulamentar, são utilizadas as 
despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, 
vinculadas à Educação Básica e Continuada, conforme 
estabelecido no Art. 6, §4º Regulamento do SESI. 

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 renda dos pais é de até 1,5 (um e 
meio) salário mínimo para alunos do Ensino Fundamental, e de 
até dois salários mínimos para alunos do Ensino Médio.  

Em 2020, o SESI BA aplicou 59,2% dos recursos da receita líquida 
de contribuição compulsória em Educação Básica e Continuada, 
e 26,8% em vagas de gratuidade regulamentar, resultando na 
realização de 9.437 matrículas gratuitas (que corresponde a 
3.452.174 hora/aluno), sendo 838 matrículas na Educação Regular e 8.599 na Educação de Jovens e Adultos.  

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. 
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Evolução do Cumprimento da Gratuidade 

 
 

 
Fonte: Gerência de Educação e Cultura
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Informações Orçamentárias, 
Financeiras e Contábeis  
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Resultado Operacional 
A elaboração do orçamento conta com a participação do corpo técnico, gerencial e da direção, tendo como norteadores os seguintes documentos: 
Planejamento Estratégico, Diretrizes e Premissas para Elaboração dos Planos de Ação e Orçamento do Sistema FIEB 2020 e SESI-Diretrizes e 
Orientações para Elaboração do Orçamento 2020. O orçamento, com as respectivas iniciativas elencadas para o exercício, é submetido à aprovação 
do Conselho Regional do SESI e consta no documento Plano de Ação.  

A peça orçamentária, relativa ao último movimento de revisão de 2020, foi elaborada em conformidade com o Manual de Procedimentos 
Orçamentários e de Produção do Serviço Social da Indústria, aprovado pela Resolução nº 040/2017 do Conselho Nacional do SESI, com o Plano de 
Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, aprovado pelo Ato Resolutório 12/2009 e com o Plano de Centros de 
Responsabilidade de 2020, aprovado pela Resolução 0072/2019. 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
No período de janeiro a dezembro, a receita total realizada foi de R$ 222.489 mil, que representa 92% das receitas totais previstas. Quanto às despesas, 
o montante realizado foi de R$ 203.842 mil, correspondendo a 84% da previsão. O desempenho orçamentário foi impactado pela crise sanitária 
decorrente da pandemia da Covid-19, que ocasionou alterações no funcionamento das unidades operacionais e nos atendimentos de SSI, além da 
paralisação de alguns serviços. 

RECEITAS  
No tocante às receitas operacionais, em 2020, as Receitas de Contribuições representaram 52% e as Receitas de Serviços corresponderam a 40%. A 
menor realização das receitas operacionais, em relação aos exercícios anteriores, se deu em virtude do corte de 50% nas receitas de contribuição, por 
um período de três meses (Medida Provisória nº 932/2020), além do impacto da pandemia nas receitas de serviços. O significativo crescimento na 
receita de Apoio Financeiro ocorreu pelo aporte do Departamento Nacional para realização de projetos, alinhados à estratégia do Sistema SESI. As 
receitas não operacionais também foram afetadas pelo cenário adverso, acarretando atraso no recebimento dos apoios. 
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DESPESAS 
O histórico dos últimos três anos mostra que as despesas mais representativas se referem a Pessoal e a Serviços de Terceiros, correspondendo, em 
2020, a 52% e 31% das despesas operacionais, respectivamente. A menor realização das despesas operacionais ocorreu pelas renegociações de 
contratos com fornecedores e terceiros, fechamento provisório de unidades, redução de carga horária de trabalho de colaboradores, entre outras 
medidas tomadas em função da pandemia.  

Cabe destacar que, no exercício de 2020, as despesas não operacionais também tiveram menor realização, em virtude da postergação dos 
investimentos programados para os projetos de modernização/requalificação de Unidades Operacionais, diante do contexto. 
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Alocação Orçamentária – Finalidade dos Recursos  
 
Nos três exercícios apresentados, o SESI Bahia manteve a prioridade de alocação dos recursos no Negócio, no patamar de 83%, em relação ao total das 
despesas.  
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Transferências, convênios e congêneres 

O quadro abaixo demonstra as transferências realizadas no exercício:  
 

Tipo de 
Transferência Objeto Beneficiário CNPJ 

Valor 
Transferido 

Data da 
Firmatura 

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% sobre a arrecadação total da 
região. 

Federação das 
Indústrias do Estado 

da Bahia 
15.171.150/0001-35 4.521.107,16 05/11/2008 

Transferência 
Regulamentar 

RE-2.316/2020 - Repasse de Receita ao IEL, 
autorizando o SESI/DR/BA efetuar para o IEL o repasse 
de até 1% de sua receita líquida de arrecadação 
compulsória. 

Núcleo Regional do 
Instituto Euvaldo 

Lodi na Bahia 
15.244.114/0001-54 572.524,83 27/08/2009 

Patrocínio 
Veiculação da imagem institucional do SESI nos 
materiais de divulgação do evento 1º Fórum Nordeste 
Supply Chain. 

Núcleo Regional do 
Instituto Euvaldo 

Lodi na Bahia 
15.244.114/0001-54 12.000,00 04/12/2019 
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Demonstrações contábeis 

As Demonstrações Contábeis, elaboradas no exercício 2020, estão em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC TSP 16.6, bem 
como em conformidade com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, devidamente acompanhadas do relatório de opinião dos auditores 
externos independentes e serão publicadas, oportunamente, no sítio oficial da Entidade, no Site da Transparência. 

O Resultado Orçamentário apresentou um Superávit de R$ 18.647 mil. 

O Superávit Patrimonial apurado foi de R$ 19.626 mil, inferior em 40% em relação ao ano de 2019 (R$ 32.560 mil) e 19% quando comparado a 2018 
(R$ 24.303 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$ 544.712 mil evoluiu 4%, comparado a 2019 (R$ 525.086 mil) e 11% 
quando comparado a 2018 (R$ 492.526 mil). 

 

 

Fonte: Sistema Protheus.   

Demonstração contábi l/notas expl icativas Endereço para  acesso

Balanço Patrimonial 

Balanço Orçamentário 

Balanço Financeiro 

Demonstração das Variações Patrimoniais

Demonstração dos Fluxos de Caixa 

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido 

Notas Explicativas

http://sis.fieb.org.br/sesi/trans
parencia/transparencia/demon

stracoes-
contabeis/demonstracoes-

contabeis.aspx
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Visão geral da Unidade Prestadora de Contas  

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 

 

Poder e Órgão de V incul ação

Poder: Executiv o

Órgão de Vinculação: Ministério da Cidadania

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)

Natureza Jurídica: Serv iço Social Autônomo

Principal Ativ idade: Outras Ativ idades de Ensino

CNPJ: 03.795.086.0001/84

Código CNAE: 307-7

C ontatos

Telefone/Fax: (71) 3343.1301

Endereço Postal: Rua Edístio Pondé, 342, STIEP. CEP: 41.770-395, Salv ador - BA

Endereço Eletrônico: costa@fieb.org.br

Página na Internet: www.fieb.org.br/sesi
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UNIDADES OPERACIONAIS 

 
 

NOME PRINCIPA L  A T IV IDA DE MUNICÍPIO

Unidade Lucaia
Unidade de Saúde e Segurança na Indústria (SST  e Promoção da Saúde, que incl ui Odontol ogia). Sua área de atendimento abrange a Região 

Metropol itana de Sal vador e o Litoral  Norte, total izando 30 municípios. 
Sal vador

Unidade Rio 

Vermel ho

Unidade temática de Cul tura, cuja área de atendimento abrange a Região Metropol itana de Sal vador e o Litoral  Norte, total izando 30 

municípios. Possui um T eatro, estruturado com equipamentos de sonorização e il uminação cênica, desenvol ve o Programa Arte na Empresa 

(projetos cul turais para atender demandas das indústrias) e real iza festivais, mostras e concursos. 

Sal vador

Unidade Simões 

Fil ho

Centro Esportivo, cuja área de atendimento abrange a Região Metropol itana de Sal vador e o Litoral  Norte, total izando 30 municípios. Sua 

atuação está direcionada para o desenvol vimento de atividades físicas e esportivas, competições e eventos esportivos. 
Simões Fil ho

Unidade Piatã
Denominada como Escol a SESI Djal ma Pessoa. Oferta Educação Regul ar (Ensino Médio), com possibil idade de articul ação com a Educação 

Profissional  do SENAI. 
Sal vador

Unidade Retiro
Denominada como Escol a SESI Reitor Miguel  Cal mon. Oferta Ensino Regul ar (Fundamental  II e Médio); Educação de Jovens e Adul tos (EJA) e 

Educação Continuada. 
Sal vador

Unidade Itapagipe

Unidade que oferta Educação Regul ar (Ensino Fundamental  II), Educação Incl usiva e serviços de Promoção da Saúde. Abriga a Escol a SESI 

Comendador Bernardo Martins Catharino e o Centro Esportivo. No SESI Itapagipe funciona, também, o Núcl eo de Prática Musical  (NPM), em 

parceria com o Neojibá. 

Sal vador

Unidade Candeias Unidade escol ar, situada no município de Candeias, na Região Metropol itana de Sal vador.  Oferece Educação Regul ar (Ensino Fundamental  II). Candeias

UNIDA DES OPERA CIONA IS NA  CA PIT A L  E RMS
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NOME PRINCIPA L A T IV IDA DE MUNICÍPIO

Unidade Norte

Unidade  que atende 72 municípios das regiões Baixo Médio São Francisco, Irecê, Piemonte da Diamantina e Nordeste/Norte. Oferta Educação de 

Jovens e Adul tos e  Educação Continuada, al ém de serviços vol tados à Saúde e Segurança na Indústria (SST  e  Promoção da Saúde, que incl ui 

odontol ogia). 

Juazeiro

Unidade Central  

(Feira de Santana)

Unidade que oferta Educação Regul ar (Ensino Fundamental  II e Médio), Educação de Jovens e Adul tos, Educação Continuada, bem como serviços 

vol tados à Saúde e Segurança na Indústria (SST  e Promoção da Saúde, incl uindo odontol ogia). Possui atuação em 130 municípios das regiões 

Chapada Diamantina, Paraguaçu, Recôncavo Sul  e Nordeste/Feira de Santana. Sua estrutura física conta com a Escol a SESI José Carval ho, o 

Centro Esportivo João Baptista Ferreira e o Centro de Fisioterapia. 

Feira de Santana

Unidade Oeste

Unidade que atua em 39 municípios das regiões Oeste e Médio São Francisco, tendo uma sede em Luís Eduardo Magal hães (LEM) e outra na 

cidade de Barreiras. Oferta Educação Regul ar (Ensino Fundamental  II e Ensino Médio), Educação de Jovens e Adul tos, Educação Continuada, bem 

como serviços vol tados à Saúde e Segurança na Indústria (SST , Odontol ogia e Promoção da Saúde). 

Barreiras e Luís 

Eduardo 

Magal hães

Unidade Sul

Unidade operacional  que atua em 74 municípios (regiões do Extremo Sul , Baixo Sul  e Litoral  Sul ), com três instal ações de atendimento: Il héus 

(sede), Eunápol is e T eixeira de Freitas. Oferta Educação Regul ar (Ensino Fundamental  II e Médio), Educação de Jovens e Adul tos, Educação 

Continuada, e serviços vol tados à Saúde e Segurança na Indústria (SST , Odontol ogia e Promoção da Saúde). 

Il heus, Eunápol is e 

T eixeira de Freitas

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. Oferta Educação Regul ar (Ensino Fundamental  II e Médio), Educação de Jovens e Adul tos, Educação Continuada, al ém 

de serviços vol tados à Saúde e Segurança na Indústria (SST  e Promoção da Saúde, incl uindo odontol ogia). 

Vitória da 

Conquista e Jequié

Unidade Val ença

Centro T urístico do SESI, l ocal izado na região do Baixo Sul  da Bahia. Sua estrutura física é composta de: 24 Chal és, oito mil  m² de área para 

camping, piscina ol ímpica e infantil , quadras de tênis, pol iesportiva e de areia, l anchonete e restaurante. Al ém de auditório com capacidade para 

125 pessoas, com infraestrutura para real ização de eventos corporativos.

Val ença

UNIDA DES OPERA CIONA IS NO INT ERIOR
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Patrimônio Imobilizado  

 

R$
Relaç ão 

Conta 
Imóveis 

R$
Relação 

Conta 
Imóveis 

R$
Relaç ão 

Conta 
Imóveis

Escola Com. Bernardo Martins Catharino - Av. Tiradentes Itapagipe - 
Salvador/BA

Unidade 
Operacional

10.100.281,89 3,54% 10.458.220,29 3,56% 9.151.252,42 3,38%

Centro de Atividades Gilberto Mendes de Azevedo - Av. Tiradentes - 
Itapagipe - Salvador/BA

Unidade 
Desativada

1.475.657,22 0,52% 1.561.681,86 0,53% 1.105.898,83 0,41%

Centro Cultural Pedro Ribeiro Mariani Bittencourt  - Av. Tiradentes, 
299 Itapagipe- Salvador/BA

Unidade 
Operacional

6.756.471,01 2,37% 6.996.668,04 2,38% 6.482.872,44 2,39%

Clube do Trabalhador Jaime Vilas Boas Filho - Av. Caminho de 
Areia, 1.454 - Itapagipe - Salvador/BA

Unidade 
Operacional

5.431.994,63 1,90% 5.608.085,63 1,91% 5.483.859,22 2,02%

Escola Cid Passos - Av. Suburbana, S/N - Coutos - Salvador/BA Imóvel Cedido 1.971.940,99 0,69% 2.029.715,47 0,69% 1.395.972,58 0,51%
Clube de Praia Augusto Viana Ribeiro Santos - Rua da Lagoa, S/N - 
Coutos - Salvador/BA

Imóvel Cedido 3.277.932,44 1,15% 3.411.954,92 1,16% 2.569.705,91 0,95%

Centro de Atividades Ulysses Guimarães - Rua Central, S/N - 
Loteamento Cidade Modelo - Vitória da Conquista/BA

Imóvel Cedido 640.122,28 0,22% 671.595,51 0,23% 514.370,58 0,19%

Terreno do Tomba - Av. Marginal, S/N - Feira de Santana/BA Terreno 230.955,28 0,08% 230.955,28 0,08% 230.955,28 0,09%
Centro de Atividades Rio Vermelho - Rua Borges dos Reis, 9 - Rio 
Vermelho - Salvador/BA

Unidade 
Operacional

2.817.498,37 0,99% 2.970.852,49 1,01% 3.180.296,02 1,17%

Centro de Atividades Plinio Moscozo Barreto de Araújo - Rodovia 
Santo Amaro - Cachoeira, km 01 - Santo Amaro/BA

Imóvel Cedido 783.828,78 0,27% 828.057,42 0,28% 646.604,74 0,24%

Centro Integrado de Educação Clemente Mariani - Rua Península 
Joanes, S/N - Lobato - Salvador/BA

Imóvel Cedido 5.475.857,06 1,92% 5.632.010,90 1,92% 3.948.261,75 1,46%

Escola Reitor Miguel Calmon - Praça Visconde de Monte Alegre, S/N - 
Retiro - Salvador/BA

Unidade 
Operacional

34.833.458,31 12,21% 36.251.694,66 12,34% 37.593.224,53 13,87%

Escola Djalma Pessoa - Av. Orlando Gomes, 1.757 - Piatã - 
Salvador/BA

Unidade 
Operacional

39.601.344,58 13,88% 40.283.783,05 13,72% 34.905.172,87 12,88%

Imóvel Util idade

2 02 0 2 01 9 2 01 8
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R$
Relaç ão 

Conta 
Imóveis 

R$
Relaç ão 

Conta 
Imóveis 

R$
Relação 
Conta 

Imóveis

Centro de Atividades  Fernando Costa de Almeida - Estrada Valença-Guaibim - Valença/BA
Unidade 
Operacional

5.326.009,00 1,87% 5.514.696,29 1,88% 5.571.248,03 2,06%

Centro Integrado Ulisses Barbosa Filho - Av. Engenheiro Elmo Serejo Farias, S/N - Centro 
Industrial  de Aratu -  Simões Filho/BA

Unidade 
Operacional

23.811.298,02 8,35% 24.503.174,72 8,34% 21.556.327,27 7,95%

Escola Especializada  Erwin Mongerroth - Av. Porto dos Mastros, 19 - Ribeira - 
Salvador/BA

Imóvel Alienado 
(baixado do 
patrimônio)

0,00 N/A 0,00 0,00% 2.413.917,64 0,89%

Palacete das Mercês - Avenida Sete de Setembro nº 261 - Salvador/BA Aluguel 2.435.271,86 0,85% 2.490.343,57 0,85% 2.044.365,16 0,75%
Centro de Atividades Governador João Durval  Carneiro  - Rod Juazeiro - Sobradinho, s/n - 
São Francisco - Juazeiro/BA

Unidade 
Operacional

18.383.156,66 6,44% 18.742.020,03 6,38% 15.497.843,04 5,72%

Distrito Industrial  de Ilhéus, na zona do Iguape no distrito de Aritaguá - Ilhéus/BA Imóvel Cedido 1.485.676,23 0,52% 1.535.495,42 0,52% 1.082.049,43 0,40%

Fazenda Olhos D’água, Via Copec, KM 2 com área de 50.268,00 m2 - Camaçari/BA
Unidade 
desativada P/  
alienação

3.746.205,38 1,31% 4.240.957,58 1,44% 4.139.811,85 1,53%

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES -  Loteamento Aroldo da Cruz, nº 01 a 18, Quadra D4 -  Luis 
Eduardo Magalhães/BA

Unidade 
Operacional

9.251.490,21 3,24% 9.497.107,17 3,23% 9.742.065,87 3,59%

BARREIRAS - Fazenda Boa Vista, com  área de 10.322,37 m2 - Barreiras/BA
Unidade 
Operacional

9.935.235,70 3,48% 10.176.071,75 3,46% 10.417.652,85 3,84%

ILHÉUS - Fazendas Estrela do Rio e Catuta, Cachoeira de Itabuna - Banco da vitória - 
Ilhéus/BA

Unidade 
Operacional

15.686.957,73 5,50% 16.099.690,66 5,48% 16.478.029,17 6,08%

Prédio Ind. Do Conhecimento - Dias D'Ávi la/BA Imóvel Cedido 115.882,08 0,04% 121.027,79 0,04% 110.991,72 0,04%

Prédio Ind. Do Conhecimento - Valença/BA Imóvel Cedido 766.542,96 0,27% 796.797,03 0,27% 790.080,67 0,29%
Centro de Atividades João Marinho Falcão - Rua Gonçalo Alves Boaventura, S/N -  Feira de 
Santana/BA

Unidade 
Operacional

24.572.814,59 8,61% 25.516.526,41 8,69% 24.442.799,86 9,02%

CONJUNTO ALBANO FRANCO -  Rua Edístio Pondé, 342 - Stiep - Salvador/BA Sede 41.078.770,67 14,40% 41.843.462,41 14,25% 33.535.249,85 12,37%

TEIXEIRA DE FREITAS - Av. São Paulo, 558 - Bairro Vila Verde - Teixeira de Freitas/BA Terreno 500.000,00 0,18% 500.000,00 0,17% 500.000,00 0,18%
Unidade Jorge Lins Freire - Avenida Ol ivia Flores, 3900, Loteamento Chácara Candeias - 
Vitoria da Conquista/BA 

Unidade 
Operacional

14.783.291,99 5,18% 15.193.828,45 5,17% 15.570.153,51 5,74%

Total Conta Contábil Imóveis 285.275.945,92 293.706.474,80 271.101.033,09

Total Ativo Imobilizado 362.527.668,90 78,69% 365.563.453,35 80,34% 373.184.699,95 72,65%

             Imóvel Util idade

2 02 0 2 01 9 201 8
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Contratos Relevantes  
RELAÇÃO DOS DEZ MAIORES CONTRATOS FIRMADOS 

 

IT EM FORNECEDOR OBJET O FINA LIDA DE

V A L OR T OT A L  

DO CONT RA T O 

(R$)

RA T EIO 

V A LOR DA  

ENT IDA DE 

(R$)

V A LOR PA GO 

PEL A  ENT IDA DE 

EM 2020 (R$)

1 RAC ENGENHARIA S/A
Contratação de empresa para a execução, através da metodol ogia BIM, sob o regime por preço gl obal , da 

unidade SESI referência em saúde e segurança na indústria e requal ificação da escol a Djal ma pessoa.
Construção 41.742.454,15 100% 41.742.454,15 2.817.820,42

2

AGILE 

EMPREENDIMENT OS E 

SERVIÇOS EIRELI

Contratação de empresa especial izada na prestação de serviços de l impeza (higienização, desinfecção e 

conservação) e jardinagem, em acordo com o quanto exposto neste edital  e seus anexos.

Serviço de l impeza 

e conservação
48.753.652,68 51% 24.864.362,87 0,00

3

PAVLOC CONST RUÇÃO 

E LOCAÇÕES DE 

MÁQUINAS LT DA

Contratação de empresa para a execução de reforma do centro cul tural  Pedro r. Mariani – casa branca, 

construção do auditório e instal ação de spda e sistema de incêndio da unidade SESI Itapagipe.
Construção 5.626.893,82 100% 5.626.893,82 792.870,35

4
CONT ROLT HERME 

CLIMAT IZACAO LT DA

Contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos de ar condicionado tipo Spl it, janel a, vrf, spl itões e sistema de refrigeração central .

Manutenção 

preventiva e 

corretiva

4.759.740,00 51% 2.260.876,50 623.705,00

5
HI T ECHNOLOGIES 

LT DA.

Aquisição de kits de testes de imunoensaio cromatográfico rápido e equipamento setup de hil abs em 

comodato.

Aquisição de 

T estes COVID-19
1.800.750,00 100% 1.800.750,00 1.800.750,00

6
T RIVALE 

ADMINIST RACAO LT DA

Contratação de empresa especial izada na prestação de serviço para a operação de sistema informatizado e 

integrado com util ização de cartões magnéticos microprocessados e/ou com chip, para gerenciamento do 

abastecimento de combustíveis (gasol ina, etanol  e diesel ), em todo território nacional , sobretudo na 

capital  e no interior do estado da Bahia, com credenciamento de postos de abastecimento, conforme edital  

e seus anexos.

Serviço de 

abastecimento de 

combustivel  da 

frota

3.069.375,17 51,00% 1.471.458,46 236.989,14

7
HI T ECHNOLOGIES 

LT DA.

Aquisição de kits de testes de imunoensaio cromatográfico rápido e equipamento setup de hil abs, incl uindo 

treinamento e suporte, conforme especificado no termo de referência. 

Aquisição de 

T estes COVID-19
1.201.250,00 100% 1.201.250,00 1.201.250,00

8
ELLO AT ACADAO DE 

PRODUT OS LT DA

Registro de preços para o eventual  fornecimento, sob demanda, de materiais de l impeza para atender 

sal vador e região metropol itana, de acordo com as condições e especificações constantes do edital  e seus 

anexos (l ote 1)

Aquisição de 

Materiais de 

Limpeza

1.277.885,66 60,83% 776.980,61 188.153,59

9
COMPACT O 

ENGENHARIA LT DA

Contratação de empresa especial izada para a execução, sob o regime de preço gl obal , para a execução de 

adequações civis da unidade SESI Itapagipe.

Serviços de 

Adequações Civis
611.106,38 100% 611.106,38 275.344,19

10
CMP EXPRESS 

SERVICOS EIRELI  EPP

Contratação de empresa para prestação de serviços de motoboy, de acordo com as condições e 

especificações contidas neste edital  e seus anexos.

Serviço de 

Motoboy
726.898,80 76,93% 559.203,25 8.108,30
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RELAÇÃO DOS 10 CONTRATOS COM MAIORES PAGAMENTOS EM 2020 

IT EM FORNECEDOR OBJET O FINAL IDA DE

V A LOR T OT A L 

DO CONT RA T O  

(R$)

RA T EIO

V A L OR DA  

ENT IDA DE 

(R$)

V A L OR PA G O 

PEL A  ENT IDA DE 

EM 2020 (R$)

1
BRADESCO SAUDE E 

ASSIST ÊNCIA S/A

Adesão a pl ano col etivo empresarial  de reembol so de despesas de assistência médico-hospital ar e 

ambul atorial , com cobertura em todo território nacional , em regime de pós-pagamento, com co-

participação.

Serviço de assistência 

médica
255.530.877,00 45% 115.883.252,72 7.948.804,44

2
RAC ENGENHARIA 

S/A

Contratação de empresa para a execução, através da metodol ogia bim, sob o regime por preço 

gl obal , da unidade SESI referência em saúde e segurança na indústria e requal ificação da escol a 

Djal ma pessoa.

Construção 41.742.454,15 100% 41.742.454,15 2.817.820,42

3
HI T ECHNOLOGIES 

LT DA.

Aquisição de kits de testes de imunoensaio cromatográfico rápido e equipamento setup de hil abs em 

comodato.

Aquisição de T estes 

COVID-19
1.800.750,00 100% 1.800.750,00 1.800.750,00

4
HI T ECHNOLOGIES 

LT DA.

Aquisição de kits de testes de imunoensaio cromatográfico rápido e equipamento setup de hil abs, 

incl uindo treinamento e suporte, conforme especificado no termo de referência. 

Aquisição de T estes 

COVID-19
1.201.250,00 100% 1.201.250,00 1.201.250,00

5

PAVLOC 

CONST RUÇÃO E 

LOCAÇÕES DE 

MÁQUINAS LT DA

Contratação de empresa para a execução de reforma do centro cul tural  Pedro r. Mariani – casa 

branca, construção do auditório e instal ação de spda e sistema de incêndio da unidade SESI Itapagipe.
Construção 5.626.893,82 100% 5.626.893,82 792.870,35

6

CONT ROLT HERME 

CLIMAT IZACAO 

LT DA

Contratação de empresa para prestação dos serviços de manut. preventiva e corretiva dos 

equipamentos de ar condicionado tipo Spl it, janel a, vrf, spl itões e sis. de refrigeração central .

Manutenção preventiva e 

corretiva
4.759.740,00 51% 2.260.876,50 623.705,00

7
COMPACT O 

ENGENHARIA LT DA

Contratação de emp. especial izada para a execução, sob o regime de preço gl obal , para a execução 

de adequações civis da unidade SESI Itapagipe.

Serviços de Adequações 

Civis
611.106,38 100% 611.106,38 275.344,19

8

T RIVALE 

ADMINIST RACAO 

LT DA

Contratação de empresa especial izada na prestação de serviço para a operação de sistema 

informatizado e integrado com util ização de cartões magnéticos microprocessados e/ou com chip, 

para gerenciamento do abastecimento de combustíveis, em todo território nacional , sobretudo na 

capital  e no interior do estado, com credenciamento de postos de abastecimento, conforme edital  e 

seus anexos.

Serviço de abastecimento 

de combustivel  da frota
3.069.375,17 51,00% 1.471.458,46 236.989,14

9

ELLO AT ACADAO 

DE PRODUT OS 

LT DA

Registro de preços para o eventual  fornecimento, sob demanda, de materiais de l impeza para 

atender sal vador e região metropol itana, de acordo com as condições e especificações constantes 

do edital  e seus anexos (l ote 1).

Aquisição de Materiais de 

Limpeza
1.277.885,66 61% 776.980,61 188.153,59

10

CMP EXPRESS 

SERVICOS EIRELI  

EPP

Contratação de empresa para prestação de serviços de motoboy, de acordo com as condições e 

especificações contidas neste edital  e seus anexos.
Serviço de Motoboy 726.898,80 76,93% 559.203,25 8.108,30
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Licitações Realizadas por Modalidade 

 

ITEM O BJETO EMPRESA VENCEDORA
MO DALIDADE DE 

LICITAÇÃO
DATA DA 

HO MO LO GAÇÃO
VALO R DA 

ENTIDADE (R$)

1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO, ATRAVÉS DA METODOLOGIA BIM, SOB O REGIME POR 
PREÇO GLOBAL, DA UNIDADE SESI REFERÊNCIA EM SAÚDE E SEGURANÇA NA INDUSTRIA E 
REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DJALMA PESSOA.

RAC ENGENHARIA S/A
Concorrência sem Registro 

de Preço
02/03/2020 41.742.454,15

2
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (HIGIENIZAÇÃO, 
DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO) E JARDINAGEM, EM ACORDO COM O QUANTO EXPOSTO NESTE EDITAL E 
SEUS ANEXOS.

AGILE EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS EIRELI

Pregão Presencial sem 
Registro de Preços

16/11/2020 24.864.362,87

3
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO CULTURAL PEDRO R. MARIANI 
– CASA BRANCA, CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO E INSTALAÇÃO DE SPDA E SISTEMA DE INCÊNDIO DA 
UNIDADE SESI ITAPAGIPE.

PAVLOC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES 
DE MÁQUINAS LTDA

Concorrência sem Registro 
de Preço

13/03/2020 5.626.893,82

4
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, JANELA, VRF, SPLITÕES E SISTEMA 
DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL.

CONTROLTHERME CLIMATIZACAO 
LTDA

Pregão Presencial sem 
Registro de Preços

06/02/2020 2.260.876,50

5
AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES DE IMUNOENSAIO CROMATOGRÁFICO RÁPIDO E EQUIPAMENTO SETUP DE 
HILABS EM COMODATO.

HI TECHNOLOGIES LTDA. Dispensa de Licitação 21/05/2020 1.800.750,00

6

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A OPERAÇÃO DE SISTEMA 
INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU 
COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E 
DIESEL), EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, SOBRETUDO NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DA 
BAHIA, COM CREDENCIAMENTO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Pregão Presencial sem 

Registro de Preços
18/02/2020 1.471.458,46

7
AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES DE IMUNOENSAIO CROMATOGRÁFICO RÁPIDO E EQUIPAMENTO SETUP DE 
HILABS, INCLUINDO TREINAMENTO E SUPORTE, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

HI TECHNOLOGIES LTDA. Dispensa de Licitação 27/04/2020 1.201.250,00

8
 REGISTRO DE PREÇOS PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DE LIMPEZA 
PARA ATENDER SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS (LOTE 1)

ELLO ATACADAO DE PRODUTOS 
LTDA

Pregão Eletrônico com 
Registro de Preços

08/02/2020 776.980,61

9
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE PREÇO GLOBAL, PARA 
A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES CIVIS DA UNIDADE SESI ITAPAGIPE.

COMPACTO ENGENHARIA LTDA
Concorrência sem Registro 

de Preço
08/09/2020 611.106,38

10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY, DE ACORDO COM AS 
CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CMP EXPRESS SERVICOS EIRELI  EPP
Pregão Eletrônico sem 

Registro de Preços
08/09/2020 559.203,25
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Gratuidade  
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DA APLICAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO 
COMPULSÓRIA (RLCC) EM ED. BÁSICA E CONTINUADA E EM GRATUIDADE REGULAMENTAR 

 
Fonte: SESI Bahia - Sistema Protheus 

 
Notas: 
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 matriculados em cursos de educação básica e continuada, dentro de um determinado período, nas unidades operacionais. 
6.Resultado do Cumprimento da RLCC em Educação: Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), de aplicação da receita líquida de contribuição compulsória para a gratuidade, em relação ao 
compromisso de 33,33%. 
7.Resultado do Cumprimento da RLCC em Gratuidade: Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, 
em relação à meta regulamentar.

RECEIT A S DEZEMBRO 2020

Receita Bruta de Contribuição Compul sória (RBCC) 110.000.827,80        

Receita Líquida de Contribuição Compul sória (RLCC)¹ 91.575.689,14          

Compromisso de Apl icação da RLCC em Educação Básica e Continuada² 30.522.177,19          

Compromisso de Apl icação da RLCC em Gratuidade Regul amentar³ 15.265.667,38          

DESPESA S

em Educação Básica e Continuada4 54.182.148,08          

em Gratuidade Regul amentar 24.573.299,74          

HORA - A L UNO5

Hora-al uno T otal 11.788.079                

Hora-al uno em Gratuidade Regul amentar 3.452.174                   

Res ul ta do do  Cump rimento de A p l icaçã o d a  RLCC em Educação  Bás ica  e Co ntinuada 6 23.659.970,88    

%  da  RL CC A p l icado  em Educação  Bá sica e Co ntinua da 59,17%

Res ul ta do do  Cump rimento de A p l icaçã o d a  RLCC em Gra tuid ad e Reg ul amentar7 9.307.632,36      

%  da  RL CC A p l icado  em Gratuidade Reg ul a mentar 26,83%
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MATRÍCULAS EM EDUCAÇÃO BÁSICA EM 
GRATUIDADE REGULAMENTAR 
 

 
Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD/2020. 
 

 
GASTO MÉDIO HORA-ALUNO EM EDUCAÇÃO 
BÁSICA 
 
 

 
Fonte: SESI Bahia. 

Programa/Mo dal id ade

Hora- A l uno em 

Gratuid ade 

Reg ul amentar

Ens ino Fundamental 148.740

6º  ao 9º  A no 148.740                      

Ens ino Médio 849.176

Ens ino Médio 785.546                      

Ens ino Médio  Itinerário s 63.630                         

Educação de Jov ens  e A dul tos 2.454.258

EJA -  Ensino Fundamental  anos iniciais Presencial 3.425                            

EJA -  Ensino Fundamental  anos finais EaD 405.361                      

EJA -  Ensino Médio EaD 1.944.612                   

EJA Profissional izante 100.860                      

T o tal 3.452.174

Prog rama/Mo dal idade
Gasto Méd io 

Ho ra- A l uno
Pré-Escola #REF!

Ens ino Fund amental                     8,97 

Ens ino Méd io                   10,06 

Ensino Médio 10,13                         

Ensino Médio Itinerários 4,60                           

Educação  d e Jo v ens  e A dul tos                     6,13 

EJA -  Ensino Fundamental  Anos Iniciais Presencial 12,61                         

EJA -  Ensino Fundamental  Anos Finais EaD 6,56                           

EJA -  Ensino Médio EaD 6,07                           

EJA Profissional izante 5,06                           

T o ta l                     8,85 
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DESPESA TOTAL EM EDUCAÇÃO BÁSICA EM GRATUIDADE REGULAMENTAR 
 

 
Fonte: DR Bahia - Sistema Protheus 
Nota: Despesa total realizada em gratuidade regulamentar = gasto médio hora-
aluno x hora-aluno realizado em gratuidade regulamentar.

Pro g rama/Mod al idade

Despes a T o ta l  em 

Gratuidade 

Reg ul amentar

Ens ino Fundamental 1.313.497,10                    

6º  ao 9º  Ano 1.313.497,10                            

Ens ino Méd io 8.249.145,73                 

Ensino Médio 7.956.719,96                            

Ensino Médio Itinerários 292.425,77                               

Educação d e Jov ens e A dul tos 14.499.996,72               

EJA -  Ensino Fundamental  anos iniciais Presencial 43.184,14                                  

EJA -  Ensino Fundamental  anos finais EaD 2.657.985,88                            

EJA -  Ensino Médio EaD 11.798.826,70                         

EJA Profissionalizante 510.660,18                               

T ota l                    24.062.639,55 
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Listas de Siglas  

  

S igla Identificaçã o

ABAPA Associação dos Produtores de Algodão do Oeste do E stado
da Bahia 

ANVIS A Agência Nacional da Vigilância S anitária

BI Business  Intelligence

BNCC Base Nacional Comum Curricular

BPMS Business Process Management S uite/ S is tema de
Gerenciamento de Processos  

BS C Balanced S corecard 

CGU Controladoria Geral da União

CIE B Centro de Inovação para a E ducação Bras ileira

CIS Centro de Inovação S E S I

CIS PI Centro de Inovação S E S I em Prevenção da Incapacidade 

CN Conselho Nacional do S E S I

CNE Conselho Nacional de E ducação

CNI Confederação Nacional da Indústria

CRM S istema de G estão do Relacionamento com o Cliente

DN Departamento Nacional

DR Departamento Regional

DR BA Departamento Regional da Bahia

E aD E ducação a Distância

E BE P E ns ino Médio Articulado com E ducação Profiss ional
(S E S I/S E NAI)

E JA E ducação de Jovens e Adultos

E M E nsino Médio

Sigl a Identificação

ENEM Exame Nacional  do Ensino Médio

ER Ensino Regul ar

ERP
Enterprise Resource Pl anning - Sistema de Gestão

Empresarial

ESGSST Escol a SESI de Gestão em SST  

FAP Fator Acidentário de Prevenção

FEBRACE Feira Brasil eira de Ciências e Engenharia

FIEB Federação das Indústrias do Estado da Bahia

IBGE Instituto Brasil eiro de Governança Corporativo

IEL Instituto Euval do Lodi

IGS Índice Geral  de Satisfação 

IN Instrução Normativa

ISO International  Organization for Standardization

LMS
Learning Management System - Sistema de Gestão de

Aprendizagem

MEC Ministério da Educação

NBC T Norma Brasil eira de Contabil idade T écnica

NBR Normas Brasil eiras

NPS Net Promoter Score

NR Norma Regul amentadora

NT EP Nexo T écnico Epidemiol ógico Previdenciário

OBR Ol impíada Brasil eira de Robótica

OIT Organização Internacional  do T rabal ho 

OMS Organização Mundial  da Saúde 
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Sigl a Id entificação

SAC Serviço de Apoio ao Cl iente

SENAI Serviço Nacional  de Aprendizagem Industrial

SESI Serviço Social  da Indústria 

SINDUSCON Sindicato da Indústria da Construção

SMART Sistema do SESI para Gestão de Exames

SMD Sistema Medidor de Desempenho

SSI Saúde e Segurança na Indústria

SST Segurança e Saúde no T rabal ho

ST EAM Science, T echnol ogy, Engineering, Arts and Math

T CU T ribunal  de Contas da União

T I T ecnol ogia da Informação

UFBA Universidade Federal  da Bahia

UJ Unidade Jurisdicionada

UNESCO
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência

e a Cul tura

Sig l a Identif icação

ONG Organização não governamental

PCMAT
Programa de Condições e Meio Ambiente de T rabal ho na

Indústria de Construção

PCMSO Programa de Control e Médico de Saúde Ocupacional

PE Pl anejamento Estratégico 

PF Pessoa Física

PI Partes Interessadas

PJ Pessoa Jurídica

PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

RAE Reunião de Anál ise Estratégica

RBCC Receita Bruta de Contribuição Compul sória 

RLCC Receita Líquida de Contribuição Compul sória 

RMS Região Metropol itana de Sal vador

ROP Resul tado Operacional
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SESI – Departamento Regional da Bahia 
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Gerente 
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