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Rol de Responsáveis 

 
UNIDADE JURISDICIONADA: DR-BA – Código SIAFI: 389007 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Antonio Ricardo Alvarez Alban CPF: -------------------- 

Endereço Residencial: -------------------------------------------------------------------------------- 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: -------------------- 

Telefone:  Fax:  E-mail: ricardo.alban@fieb.org.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Dirigente Máximo 

Nome do Cargo ou Função: Diretor Regional  

 
Ato de Designação 

 
Ato de Exoneração 

 
Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Termo de Posse 06/11/2014   
01/01/2017 
07/03/2017 
23/10/2017 

22/02/2017 
12/10/2017 
31/12/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Carlos Henrique Jorge Gantois CPF: -------------------- 

Endereço Residencial: -------------------------------------------------------------------------------- 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: -------------------- 

Telefone:  Fax:  E-mail: carlos.gantois@fieb.org.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Dirigente Máximo 

Nome do Cargo ou Função: Diretor Regional - Substituto 

 
Ato de Designação 

 
Ato de Exoneração 

 
Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Portaria PR.0.024/17 21/02/2017   23/02/2017 06/03/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Josair Santos Bastos CPF: ------------------- 

Endereço Residencial: -------------------------------------------------------------------------------- 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: ------------------ 

Telefone:  Fax:  E-mail: josair@fieb.org.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Dirigente Máximo 

Nome do Cargo ou Função: Diretor Regional - Substituto 

 
Ato de Designação 

 
Ato de Exoneração 

 
Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Portaria PR.0.091/17 11/10/2017   13/10/2017 22/10/2017 

mailto:josair@fieb.org.br
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DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Armando Alberto da Costa Neto CPF: ------------------- 

Endereço Residencial: -------------------------------------------------------------------------- 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: ------------------- 

Telefone:  Fax:  E-mail: costa@fieb.org.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Diretoria 

Nome do Cargo ou Função: Superintendente 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Portaria nº S032/14 09/04/2014   
01/01/2017 
07/03/2017 
05/08/2017 

01/03/2017 
30/07/2017 
31/12/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Amélio Miranda Júnior CPF: ------------------- 

Endereço Residencial: ---------------------------------------------------------------------- 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: ------------------- 

Telefone:  Fax:  E-mail: ameliom@fieb.org.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Diretoria 

Nome do Cargo ou Função: Superintendente - Substituto 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Portaria 2.S003/17 
Portaria 2.S016/17 

22/02/2017 
24/07/2017 

  
02/03/2017 
31/07/2017 

06/03/2017 
04/08/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Carlos Antonio Borges Cohim Silva CPF: --------------- 

Endereço Residencial: ---------------------------------------------------------------------- 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: --------------- 

Telefone:  Fax:  E-mail: carlos@termocontrol-ba.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Termo de Posse fl. 53 25/04/2014   01/01/2017 31/12/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Carlos Henrique de Oliveira Passos CPF: -------------- 

Endereço Residencial: --------------------------------------------------------------------- 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: -------------- 
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Telefone:  Fax:  E-mail: 
carlos.passos@graficoempreendim
entos.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Termo de Posse fl. 55 24/07/2014   01/01/2017 31/12/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Edison Virgínio Nogueira Correia CPF: ------------- 

Endereço Residencial: ------------------------------------------------------------------ 

Cidade: Feira de Santana UF: Bahia CEP: ------------- 

Telefone:  Fax:  E-mail: edison.virginio@terra.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Termo de Posse fl. 63 28/04/2016   01/01/2017 31/12/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Victor Fernando Ollero Ventin CPF: ------------ 

Endereço Residencial: ---------------------------------------------------------------- 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: ------------ 

Telefone:  Fax:  E-mail: victor.ventin@gmail.com 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro 

Ato de Designação Ato de Exoneração 
 

Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Termo de Posse fl. 63 28/04/2016   01/01/2017 31/12/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Djalma Ferreira Pessoa CPF: ----------- 

Endereço Residencial: --------------------------------------------------------------- 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: ----------- 

Telefone:  Fax:  E-mail:  

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 



 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2017                                                                                                                                                         SESI/BA         

  5  
 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Termo de Posse fl. 12 12/12/1989   01/01/2017 31/12/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Gerta Angélica Schultz Côrtes Fahel CPF: ----------- 

Endereço Residencial: ------------------------------------------------------------- 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: ----------- 

Telefone:  Fax:  E-mail: gerta.fahel@mte.gov.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Termo de Posse fl. 69 24/11/2016   01/01/2017 31/12/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Alceu Roque Rech CPF: ----------- 

Endereço Residencial: ------------------------------------------------------------- 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: ----------- 

Telefone:  Fax:  E-mail: alceuroque@correios.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Termo de Posse fl. 67 25/08/2016   01/01/2017 27/09/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: Jair Jairo Joris CPF: ----------- 

Endereço Residencial: ------------------------------------------------------------ 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: ----------- 

Telefone:  Fax:  E-mail: jairjairo@correios.com.br 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

 
Termo de Posse fl. 70 

 
28/09/2017   28/09/2017 31/12/2017 

DADOS DO RESPONSÁVEL 

Nome: André Felipe Pereira CPF: ---------- 

mailto:jairjairo@correios.com.br
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Endereço Residencial: ------------------------------------------------------------ 

Cidade: Salvador UF: Bahia CEP: ---------- 

Telefone:  Fax:  E-mail: sindimontagemba@hotmail.com 

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO 

Natureza de Responsabilidade: Membro de Órgão Colegiado 

Nome do Cargo ou Função: Conselheiro 

Ato de Designação Ato de Exoneração Período de gestão no exercício 

Nome e número Data Nome e número Data Início Fim 

Termo de Posse fl. 50 27/11/2013   01/01/2017 31/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ARMANDO ALBERTO DA COSTA NETO 
Superintendente 

SARA SANTOS SANTANA 
Gerente de Controladoria 

Contadora CRC-BA  018.089/0-5 
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Lista de siglas e abreviações 
 

Sigla Identificação 

ABAPEQ  
Associação Baiana de Apoio, Prevenção, Terapia, Estudo, Ensino e Pesquisa de Abuso 
de Drogas. 

ABRH Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seccional Bahia  

BPM Business Process Management  - Gerenciamento de Processos de Negócio 

CAIS Centro de Apoio à Inclusão 

CETAD Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas 

CIS Centro de Inovação SESI 

CGU Controladoria Geral da União 

CN Conselho Nacional do SESI 

CNI  Confederação Nacional da Indústria 

COFIC Comitê de Fomento Industrial de Camaçari 

CRM  Customer Relationship Management 

DCNT Doenças Crônicas Não Transmissíveis  

DN Departamento Nacional 

DR BA Departamento Regional da Bahia 

EAD  Educação a Distância 

EBEP  Ensino Médio Articulado com Educação Profissional (SESI/SENAI) 

EC Educação Continuada 

EJA  Educação de Jovens e Adultos 

EM Ensino Médio 

Enem Exame Nacional do Ensino Médio 

EPI Equipamentos de Proteção Individual 

EPM Enterprise Project Management 

ER Ensino Regular 

ERP Enterprise Resource Planning - Sistema de Gestão Empresarial 

EWA Ergonomic Workplace Analysis 

FI Fundamental I 

FIEB  Federação das Indústrias do Estado da Bahia 

FII Fundamental II 

FIOH  Finnish Institute of Occupational Health 

FLL  First Lego League 

Fopag Folha de Pagamento 

GDE  Gerência de Desenvolvimento Estratégico do SESI 

GEDUC Gerência de Educação e Cultura  

IEL Instituto Euvaldo Lodi 

IGS Índice Geral de Satisfação  

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

INTEL-ISEF International Science and Engineering Fair 

ISO International Organization for Standardization 

LEM Luís Eduardo Magalhães 

LMS Learning Management System - Sistema de Gestão de Aprendizagem 

MEC Ministério da Educação 

MOT Mão de Obra Temporária  

MPAS Ministério da Previdência e Assistência Social 

MPE Micro e Pequenas Empresas  
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Sigla Identificação 

MPI Manifestações das Partes Interessadas  

MPME Micro, Pequena e Média Empresa 

MPT Ministério Público do Trabalho 

MTE Ministério do Trabalho e Emprego 

NBC T Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 

NEOJIBA Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia 

NIVA Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health 

NPO Núcleo de Prática Orquestral 

NR  Norma Regulamentadora 

NTEP Nexo Técnico Epidemiológico 

OIT Organização Internacional do Trabalho  

OMS Organização Mundial da Saúde  

PA Programa de Ação 

PCD Pessoas com Deficiência 

PDC Plano de Desenvolvimento Corporativo  

PDE Plano de Desenvolvimento Específico  

PE Planejamento Estratégico  

PI Partes Interessadas 

PMT Plano de Melhoria Técnica  

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

PS Padrão de Sistema 

RAE  Reunião de Análise Estratégica 

RBCC Receita Bruta de Contribuição Compulsória  

RH Recursos Humanos 

RLCC Receita Líquida de Contribuição Compulsória  

RM Relações com o Mercado 

RMS Região Metropolitana de Salvador 

ROP Resultado Operacional 

RSC Responsabilidade Social Corporativa 

RTW Return to Work  

SAC Serviço de Apoio ao Cliente 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SESCO Superintendência Executiva de Serviços Corporativos 

SESI Serviço Social da Indústria  

SIMAGRAN Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos 

SIME Sistema de Mapa de Empresas Atendidas 

SINDCOSMETIC Sindicato das Indústrias de Cosméticos e Perfumaria do Estado da Bahia 

SINDIFITE Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem do Estado da Bahia  

SINDIPLASBA Sindicato da Indústria de Material Plástico no Estado da Bahia 

SINDIREPA Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado da Bahia 

SINDUSCON Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia 

SINDVEST Sindicato da Indústria do Vestuário 

SIPAT Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho 

SISU Sistema de Seleção Unificada  

SMD  Sistema Medidor de Desempenho 

SPA Substâncias Psicoativas 

SSI Saúde e Segurança na Indústria 
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Sigla Identificação 

SST Segurança e Saúde no Trabalho 

STF Supremo Tribunal Federal 

STN Secretaria do Tesouro Nacional 

TAC Termo de Ajuste de Conduta 

TI Tecnologia da Informação 

TIC Tecnologia da Informação e Comunicação 

UFBA Universidade Federal da Bahia 

UJ Unidade Jurisdicionada 

WDP Work Disability Prevention 
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1- Apresentação 
  

Este Relatório de Gestão está estruturado em oito itens Contábeis e de Gestão, além de apêndices e 
anexos, conforme detalhado em sumário. 

Por ser o SESI uma entidade privada, enquadrada na natureza jurídica de serviço social autônomo, os 
seguintes itens do Anexo II da Decisão Normativa – TCU nº 161, de 01 de novembro de 2017, não são 
aplicáveis à sua realidade: 

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

 7.2. Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros;  

 7.4. Gestão ambiental e sustentabilidade. 

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

 Inauguração da Unidade Integrada Robson Braga de Andrade, no Sul da Bahia, e da Unidade 
Integrada Jorge Lins Freire, em Vitória da Conquista, que contemplam, respectivamente, a 
Escola SESI Adonias Filho e a Escola SESI Anísio Teixeira, além do Centro de Segurança e Saúde 
no Trabalho em ambas. 

 Inaugurada, em Feira de Santana, a Escola SESI José Carvalho. No mesmo complexo onde está 
implantada a Escola, funcionam outras atividades de Educação, Segurança e Saúde no Trabalho 
e Odontologia do SESI. Com as novas instalações, a expectativa é de crescimento de mais de 
10% no número de atendimentos a trabalhadores da indústria da Região Central da Bahia. Está 
em andamento a segunda etapa das obras previstas voltadas à ampliação da escola e à 
adequação da estrutura do Centro Esportivo. 

 Inauguração da nova estrutura física do SESI Camaçari. O posto de atendimento passou por 
uma reforma, com vistas a oferecer aos trabalhadores da indústria local cursos e atividades 
físicas em instalações mais modernas e confortáveis. 

 Coordenação do Centro de Inovação em Prevenção da Incapacidade, referência nacional no 
desenvolvimento de soluções e programas na temática de prevenção da incapacidade para o 
trabalho, problema de grande impacto para a sociedade, empresas, trabalhadores e que gera, 
aproximadamente 2,5 milhões de benefícios por doença por ano (MPAS, 2013). As soluções 
são desenvolvidas em parceria com indústrias e instituições de renome nos cenários nacional e 
internacional, a exemplo do Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), da Finlândia. 

 O SESI foi recertificado na nova versão da NBR ISO 9001:2015, mantendo o seu Sistema de 
Gestão com foco na gestão de processos e riscos. 

 O SESI definiu metodologia de gestão do portfólio de produtos e tem realizado esforços para, 
de modo sistemático, agregar valor aos serviços e melhor adequá-los às demandas atuais dos 
clientes, (re)posicionando a entidade na busca do seu reconhecimento como parceira 
indispensável da indústria. Tais esforços passaram pela revisão da árvore de produtos, em 
alinhamento com o Departamento Nacional (DN) e com foco no mercado, pela eleição de 
indicadores, critérios de medições e controles do desempenho, além da adoção de sistemas 
para apoiar a operação e gestão (implantação de CRM e Power BI). 

Principais dificuldades para a realização dos objetivos: 

 Realizar os investimentos necessários, no tempo previsto, para ampliação e requalificação das 
instalações físicas e atualização tecnológica, a fim de atender aos desafios propostos, 
principalmente no interior do Estado. 

 Cumprir os requisitos da gratuidade, tendo em vista incertezas quanto aos valores da receita 
de contribuição e ao controle da elegibilidade do público alvo. 
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2- Visão geral da unidade prestadora de contas 
 

O Serviço Social da Indústria - SESI foi criado em 1º de Julho de 1946, pela Confederação Nacional da 
Indústria, com base no Decreto Lei nº 9.403, de 25 de junho do mesmo ano, que estabeleceu como 
fonte de custeio a contribuição compulsória dos estabelecimentos industriais, de comunicação e 
pesca. Tem como principal atividade estudar, planejar e executar medidas que contribuam, 
diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores da indústria e atividades assemelhadas. 
Conforme 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.  

Desde a sua criação, o Regulamento do SESI vem sendo ajustado para responder aos desafios 
presentes. Assim, encontra-se em vigor o Regulamento aprovado em 2008, pelo Decreto nº 6.637. 

O SESI também possui um Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SESI, aprovado pelo Ato 
Ad Referendum do Conselho Nacional da Indústria nº 04/98, publicado no D.O.U. nº 177, Seção nº 03 
de 16.09.98, com alterações e consolidações aprovadas pelo ATO nº 01/06, publicado no D.O.U. de 
21.02.2006. Alterado pela Resolução nº 01/2011, publicada no D.O.U. seção III, de 11 de maio de 2011. 

 

2.1- Identificação da unidade 

Serviço Social da Indústria/Bahia 

 

Organograma Funcional 
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Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de vinculação: Ministério do Desenvolvimento Social 

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

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

Contatos 
Telefones/fax: 71 3343-1301 

Endereço postal: Rua Edístio Pondé, 342, Stiep. CEP 41.770-395, Salvador, BA. 

Endereço eletrônico: costa@fieb.org.br  

Página na internet: www.fieb.org.br/sesi 

Identificação dos administradores 
Cargo Nome CPF Período de gestão 

Superintendente do SESI Armando Alberto da Costa Neto   ---------------------- 01/01/2017 a 01/03/2017 

07/03/2017 a 30/07/2017 

05/08/2017 a 31/12/2017 

Superintendente do SESI 
(substituto) 

Amélio Miranda Junior ---------------------- 02/03/2017 a 06/03/2017 

31/07/2017 a 04/08/2017 

Membros do Conselho Regional: 

Presidente do Conselho Antonio Ricardo Alvarez Alban ---------------------- 01/01/2017 a 22/02/2017 
07/03/2017 a 12/10/2017 
23/10/2017 a 31/12/2017 

Representante da Indústria 
(Titular) 

Carlos Antonio Borges Cohim Silva  ---------------------- 01/01/2017 a 31/12/2017 

Representante da Indústria 
(Titular) 

Carlos Henrique de Oliveira Passos  ---------------------- 01/01/2017 a 31/12/2017 

Representante da Indústria 
(Titular) 

Edison Virginio Nogueira Correia  ---------------------- 01/01/2017 a 31/12/2017 

Representante da Indústria 
(Titular) 

Victor Fernando Ollero Ventin ---------------------- 01/01/2017 a 31/12/2017 

Representante do Governo 
do Estado 

Djalma Ferreira Pessoa ---------------------- 01/01/2017 a 31/12/2017 

Representante do 
Ministério do Trabalho 
(Titular) 

Gerta Angélica Schultz Côrtes Fahel ---------------------- 01/01/2017 a 31/12/2017 

Representante da Área de 
Comunicação (Titular) 

Alceu Roque Rech ---------------------- 01/01/2017 a 27/09/2017 

Representante da Área de 
Comunicação (Titular) 

Jair Jairo Joris ---------------------- 28/09/2017 a 31/12/2017 

Representante dos 
Trabalhadores na Indústria 
(Titular) 

André Felipe Pereira  --------------------- 01/01/2017 a 31/12/2017 

Diretores: 

Diretor Regional do SESI Antonio Ricardo Alvarez Alban --------------------- 01/01/2017 a 22/02/2017 
07/03/2017 a 12/10/2017 
23/10/2017 a 31/12/2017 

Diretor Regional do SESI 
(substituto) 

Carlos Henrique Jorge Gantois --------------------- 23/02/2017 a 06/03/2017 

Diretor Regional do SESI 
(substituto) 

Josair Santos Bastos --------------------- 13/10/2017 a 22/10/2017 
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Unidades Descentralizadas 

Nome Principal Atividade Responsável 
    Telefone e e-

mail 
Endereço 

Unidade 
Lucaia 

 

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

Andreia Sousa 

de Araújo  
(71) 3879-5305 

 

andreias@ 
fieb.org.br 

Av. Juracy 
Magalhães Jr., 956 
- Rio Vermelho 

Salvador – Bahia 

CEP: 41.940-060  

 

 

Unidade Rio 
Vermelho 

 

Unidade temática de Cultura, cuja área de 

atendimento abrange a Região 

Metropolitana de Salvador e o Litoral 

Norte, totalizando 30 municípios. Possui 
um Teatro, estruturado com equipamentos 

modernos de sonorização e iluminação 

cênica. Com uma programação de 

qualidade, oportuniza o acesso de 

trabalhadores à cultura. Além do Teatro, a 

Unidade desenvolve o Programa Arte na 
Empresa que consiste em projetos 

culturais para atender demandas das 

indústrias, além de valorizar o potencial 

artístico do trabalhador e seus 

dependentes por meio dos festivais, 

mostras e concursos.  

Maria Angélica 

Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

A (71) 3616-7080 

 

angelica@ 
fieb.org.br 

Rua Borges dos 

Reis, 9 - Rio 

Vermelho 

Salvador – Bahia 

CEP: 41.950-600 

Unidade 

Simões Filho 

Unidade temática de Esporte e Promoção 

da Saúde, situada no município Simões 
Filho. Sua área de atendimento abrange a 

Região Metropolitana de Salvador e o 

Litoral Norte, totalizando 30 municípios. 

Sua atuação está direcionada para ações 

em qualidade de vida, atendendo 

empresas industriais, seus trabalhadores e 
dependentes com soluções customizadas 

ou pelo seu portfólio - Serviços de 

Promoção da Saúde: atividades físicas e 

esportivas; competições e eventos 

esportivos; Ginástica na Empresa; ações de 

promoção da saúde e bem estar; 
alimentação e nutrição; gestão de eventos 

de promoção da saúde. A unidade tem 

características e infraestrutura de centro 

esportivo e realiza atendimentos internos a 

trabalhadores e dependentes em suas 

instalações e atendimentos externos, nas 

indústrias.  

Alexandre 

Melecchi 
Macchi 

 

 

(71) 3296-9300 

 

alexandrem@

fieb.org.br 

 

Av. Elmo Serejo 

Farias, 0 - CIA 

Simões Filho – 

Bahia  

CEP: 43.700-000 
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Unidades Descentralizadas 

Nome Principal Atividade Responsável 
    Telefone e e-

mail 
Endereço 

Unidade Piatã 

 

Unidade escolar, denominada Escola SESI 

Djalma Pessoa, tendo sido a primeira 
escola no Modelo EBEP do DR-BA. Oferta 

para adolescentes e jovens, o Ensino 

Médio do SESI, com possibilidade de 

articulação com a Educação Profissional do 

SENAI, visando à formação integral e 

contínua dos estudantes e a sua inserção 
no mundo do trabalho. A escola possui 

moderna estrutura de salas de aula, 

laboratórios, ampla biblioteca, ginásio de 

esportes, auditório, dentre outros espaços. 

Cristina 

Andrade 

 

(71) 3503-7400 

cristinas@fieb

.org.br 

Av. Orlando 

Gomes, 1737 - 
Piatã 

Salvador – Bahia 

CEP: 41650010 

Unidade 

Retiro 

 

Unidade escolar, denominada Escola SESI 

Reitor Miguel Calmon. Oferta para 

crianças, adolescentes e jovens, o Ensino 
Regular (Fundamental I, II e Médio) do 

SESI. A escola possui moderna estrutura de 

salas de aula, laboratórios, ampla 

biblioteca, ginásio de esportes, auditório, 

dentre outros espaços. 

Antônia Bizerra 

da Rocha  

(71) 3234-8200 

    

antonia@fieb.

org.br 

Praça Visconde de 

Monte Alegre, s/n - 

Retiro 

Salvador – Bahia 

CEP: 40354-190 

Unidade 

Itapagipe 

 

Unidade que atende, prioritariamente, aos 

dependentes dos industriários, nos 

serviços de Educação Regular (Ensino 
Fundamental I e II), de Educação Inclusiva e 

de Promoção da Saúde (relacionados à 

atuação em centro esportivo). Abriga a 

Escola SESI Comendador Bernardo Martins 

Catharino, o Centro de Apoio à Inclusão 

SESI (CAIS) e o Centro Esportivo. No SESI 
Itapagipe funciona, também, o Núcleo de 

Prática Orquestral (NPO), em parceria com 

o Neojibá.  

Ana Leila 

Tourinho de 

Andrade 

 

(71) 3254-9906 

 

leilat@fieb. 

org.br 

 

Av. Tiradentes, 

1454 - Caminho de 

Areia 

Salvador – Bahia 

CEP: 40.440-000 

 

 

Unidade 

Candeias 

Unidade escolar, situada no município de 

Candeias, na Região Metropolitana de 

Salvador. Atende, prioritariamente, aos 

dependentes dos industriários, ofertando 
Educação Regular (Ensino Fundamental I e 

II).  

Ana Cristina 

Santana 

(71) 3418-4700 

 

anacristina@ 

fieb.org.br 

Praça Dr. Gualberto 

Dantas Fontes, 274 

- Centro 

Candeias – Bahia 

CEP: 43.805-010  

Unidade Norte 

 

Unidade operacional que atende 72 
municípios da Região Norte do estado 

(Baixo Médio São Francisco, Irecê, 

Piemonte da Diamantina e 

Nordeste/Norte), com sede na cidade de 

Juazeiro. Oferta serviços de Educação de 

Jovens e Adultos e de Educação 
Continuada, além de serviços voltados à 

Saúde e Segurança na Indústria (Segurança 

e Saúde no Trabalho, Odontologia, 

Promoção da Saúde e projetos de 

Responsabilidade Social). Além da 

estrutura física fixa, o atendimento é 
realizado por meio de unidades móveis e 

clínicas credenciadas. 

 

 

 

Alessandro 
Brito 

(74) 2102-7132 

 
alessandro. 
brito@fieb.or
g.br 
 

Rodovia Juazeiro, 0 
- Sobradinho 

Juazeiro – Bahia 

CEP: 48.900-000  
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Unidades Descentralizadas 

Nome Principal Atividade Responsável 
    Telefone e e-

mail 
Endereço 

Unidade 

Valença 

É o Centro Turístico do SESI e está 
localizado na região do baixo sul da Bahia. 
Sua estrutura física é composta de: 24 
Chalés, 8 mil m² de área para camping, 
piscina olímpica e infantil, quadras de 
tênis, poliesportiva e de areia, lanchonete 
e restaurante. 

Alexandre 

Melecchi 

Macchi 

 

(75) 3641-3040 

alexandrem@
fieb.org.br 
 

Rua Álvaro Maciel, 

0 - São Félix 

Valença – Bahia 

CEP: 45.400-000 

Unidade Oeste 

 

Unidade operacional que atua em 39 

municípios de seu zoneamento (Oeste e 

Médio São Francisco), tendo uma sede em 

Luís Eduardo Magalhães (LEM) e outra na 
cidade de Barreiras. Oferta serviços nas 

áreas de Educação Regular (Ensino Médio), 

Educação de Jovens e Adultos, Educação 

Continuada além de serviços voltados à 

Saúde e Segurança na Indústria (Segurança 

e Saúde no Trabalho, Odontologia, 

Promoção da Saúde). Além da estrutura 
física fixa, o atendimento é realizado por 

meio de unidades móveis e clínicas 

credenciadas.  

Henrique 

Almeida 

 

(77) 3611-8212 

 
 
 
 
 
 
(77) 3628-2080 

 
 
 
 
henriquec@ 
fieb.org.br 

Rua das Turbinas, 

940 - Bela Vista 

Barreiras – Bahia 

CEP: 47.811-003 

 

Rua José de 

Alencar, 0 - Aroldo 

da Cruz 

Luís Eduardo 

Magalhães – Bahia 

CEP: 47.850-000 

Unidade Sul 

 

Unidade operacional que atua em 74 

municípios (regiões do Extremo Sul, Baixo 
Sul e Litoral Sul), com duas instalações de 

atendimento: Ilhéus (sede) e Eunápolis. 

Oferta serviços nas áreas de Educação 

Regular (Ensino Médio), Educação de 

Jovens e Adultos, Educação Continuada, 

além de serviços voltados à Saúde e 
Segurança na Indústria (Segurança e Saúde 

no Trabalho, Odontologia, Promoção da 

Saúde e projetos de Responsabilidade 

Social). Além da estrutura física fixa, o 

atendimento é realizado por meio de 

unidades móveis e clínicas credenciadas.  

Alexandre Regis 

 

(73) 3639-9323  

 
 
 
 
 
(73) 3639-9301 

 
 
 
 
alexandrec@ 
fieb.org.br 

Rodovia Jorge 

Amado - BR 415, 
Km 13 – Ilhéus - 

Bahia 

CEP 45.661-200 

Avenida Porto 

Seguro, 361 – 

Centro, 2º andar, 
sala 107 

Eunápolis –Bahia 

CEP: 45.820-000 

Unidade 

Sudoeste 

 

Unidade operacional que abrange os 
municípios da Serra Geral e Sudoeste do 
Estado, com sede em Vitória da Conquista 
e posto de atendimento em Jequié. 
Desenvolve ações nas áreas de Educação 
Regular (Ensino Médio), Educação de 
Jovens e Adultos, Educação Continuada, 
além de serviços voltados à Saúde e 
Segurança na Indústria (Segurança e Saúde 
no Trabalho, Odontologia, Promoção da 
Saúde e projetos de Responsabilidade 
Social). Além da estrutura física fixa, o 
atendimento é realizado por meio de 
unidades móveis e clínicas credenciadas. 

Fabrício Vieira 

 

(77) 3201-5708 

 
 
 
 
 
 
 
 
(73) 3526-5518 

 
 
 
 
fabricio@ 
fieb.org.br 
 

Av. Olívia Flores, 

3900 - 
Universidade 

Vitória da 

Conquista – Bahia 

  CEP: 45.031-000 

 

Avenida Otávio 
Mangabeira, S/N, 

quadra J, Lotes 16 e 

17 - Distrito 

Industrial 

Mandacaru 

Jequié – Bahia 

CEP: 45.208-000  
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2.2- Finalidade e competências institucionais 

 

Finalidade 

O Serviço Social da Indústria – SESI é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com atuação 
em todo território nacional. O Departamento Regional da Bahia tem como missão “Prover e 
operacionalizar soluções em educação e qualidade de vida visando à sustentabilidade da indústria na 
Bahia”. 

Além das normas e regulamento de criação e financiamento da unidade, toda gestão e operação estão 
suportadas por um sistema, auditadas com base nas normas ISO-9001:2015, composto por manuais, 
padrões de sistema e padrões gerenciais, cuja representação esquemática encontra-se no mapa dos 
processos do SESI DR BA. 

O SESI atende à indústria baiana, seus trabalhadores e dependentes, provendo soluções de problemas 
e promovendo outras ações, pela oferta de serviços de Educação, Cultura, Saúde e Segurança, visando 
à sustentabilidade e à competitividade da empresa industrial. O atendimento aos não industriários 
(comunidade) ocorre, basicamente, mediante parcerias com governos, empresas e organizações não 
governamentais ou por meio de contratos para os programas de responsabilidade social liderados 
pelas indústrias. 

 

Competência Institucional 

Em consonância com as demandas da indústria e dos industriários, o SESI oferta soluções e serviços de 
Educação Básica e Continuada e serviços voltados para a melhoria da qualidade de vida, envolvendo 
Segurança e Saúde no Trabalho, Promoção da Saúde (atividades físicas e esportivas, hospedagem, 
consultorias, odontologia, imunização, dentre outras), além de Cultura. 

 

 

 

 
  

Missão Visão de futuro 
 

Ser referência na promoção da 
competitividade da indústria 
do estado da Bahia. 

 

Valores 

 

Prover e operacionalizar soluções em 
Educação e Qualidade de Vida 
visando à sustentabilidade da 
indústria na Bahia. 

 

 Ética 
 Transparência 
 Valorização das pessoas 
 Foco no cliente 
 Inovação 
 Responsabilidade 

socioambiental 

Normas da UJ 

Norma Endereço para acesso 
Normativo de criação: Decreto Lei nº 9.403 de 
25 de junho de 1946 

http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/historia 

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

http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/regulamen
to/ 
 

 
Outros documentos Endereço para acesso 

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

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

Indicadores de Desempenho Utilizados na 

Gestão 
Disponível em documentos internos da UJ, para consulta.  

Organograma Disponível em documentos internos da UJ, para consulta. 

Macroprocessos Finalísticos Disponível em documentos internos da UJ, para consulta. 
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2.3 - Ambiente de atuação 

2.3.1 - Ambiente de atuação da entidade 

Mantido pela contribuição compulsória da indústria, o SESI foca sua atuação neste setor da economia 
e elegeu, como principal desafio estratégico, prover e operacionalizar soluções em educação e 
qualidade de vida visando à sustentabilidade da indústria na Bahia. 

Para isso, o SESI DR BA vem, ao longo de sua atuação, ampliando e qualificando a sua atuação nos 
campos definidos na sua missão – Educação e Qualidade de Vida - para atendimento das necessidades 
das indústrias baianas. 

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

 Assegurar solidez econômica e financeira;  

 Assegurar os recursos financeiros e materiais para a execução do Plano Estratégico de 
Investimentos em infraestrutura e de TI; 

 Implementar sistemática de gestão do portfólio de produtos. 

Os direcionadores estratégicos específicos das áreas de atuação são: 

 Executar os projetos do Instituto SESI de Inovação e do Centro de Epidemiologia; 

 Ampliar a oferta dos serviços de educação com foco em Ensino Médio Regular EBEP e 
EJA EAD; 

 Em Qualidade de Vida, incorporar a oferta da gestão em SST e Promoção da Saúde 
para as empresas, em alinhamento com o DN, por meio da Rede SESI do Trabalhador. 

O ambiente de atuação da entidade é analisado nos contextos interno e externo que possam afetar o 
desempenho da Organização. 

A metodologia utilizada pelo SESI para demonstrar como é realizada a análise de contexto é a 
ferramenta de gestão da Matriz SWOT: 

 
Forças – Aspectos Internos Oportunidades – Aspectos Externos  

• Capilaridade; 
• Marca; 
• Infraestrutura física; 
• Qualidade dos serviços; 
• Soluções integradas. 

• Parcerias com o SEBRAE; 
• Aumento da regulamentação/e-Social; 
• Articulação entre as Entidades (SENAI e IEL); 
• Exigências legais do MTE; 
• Necessidade das empresas de reduzir os custos 

com saúde organizacional; 
• Necessidade de qualificação dos trabalhadores 

para competitividade das empresas. 

Fraquezas – Aspectos Internos Ameaças – Aspectos Externos 

• Desenvolvimento de lideranças; 
• Agilidade nos processos; 
• Informatização e consolidação de dados para 

tomada de decisão; 
• Tempo de resposta para o cliente; 
• Desconhecimento do Portfolio pelo cliente; 
• Fragilidade de comunicação (interna e externa); 
• Integração dos sistemas das Gerências de 

Qualidade de Vida e Mercado. 

• Crise econômica e política; 
• Redução da receita compulsória; 
• Supersimples; 
• Concorrência mais agressiva no mercado; 
• Baixa percepção de valor pelo cliente. 

 

As ações para abordar os riscos e as oportunidades no SESI foram descritas no procedimento 
específico de Gestão de Risco, o qual foi compartilhado com todas as Gerências e Unidades. O 
procedimento tem como objetivo definir metodologia e rotinas para identificação, análise, avaliação e 
controle dos riscos e oportunidades decorrentes da gestão da organização, implantando medidas de 
controle necessárias relacionados às principais estratégias/contexto da organização e aos processos 
dos negócios realizados pelo SESI. 
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A Matriz de Riscos do SESI e suas ações mitigadoras estão representadas no quadro abaixo: 

 

A organização, dentro do contexto e onde exerce suas atividades, tem as Partes Interessadas (PI) 
relevantes identificadas.  

O atendimento aos requisitos e às necessidades de cada uma dessas partes interessadas é 
representado no quadro abaixo: 

 
Parte 

Interessada 
Necessidade / Requisitos Atendendo os interesses / expectativas 

Cliente 

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

Prover soluções em educação e qualidade de 
vida visando atender as necessidades da 

indústria, dos industriários e seus dependentes. 

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

Otimizar os recursos disponíveis, ampliando o 
atendimento à indústria e contribuindo para o 

aumento de sua competitividade. 

Força de 
Trabalho  

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

Proporcionar um ambiente de trabalho seguro e 
saudável, privilegiando o desenvolvimento das 

pessoas, segundo a legislação vigente e os 
princípios do Código de Conduta Ética. 

Fornecedor 
Transparência na relação; 
Cumprimento dos prazos e acordos. 

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

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

Fomentar a cultura de Organização sócio e 
ambientalmente responsável. 

 
 
 

NÍVEL 

(1X2)
TRATAMENTO AÇÃO

Focar na oferta de soluções com maior 

geração de receita de serviços (menor 

aporte compulsório)

Reduzir despesas/custos e rever os 

investimentos

2
Assegurar solidez 

econômica e financeira
R

Mudança na legislação atual (Super 

Simples ou mudança de alíquota) 

que provocará a redução do % de 

contribuição das indústrias ao 

Sistema S.        

 Fechamento da Instituição ou sua 

reinvenção (mudanças no modelo 

de negócio).

6 Mitigar

Contribuir localmente, junto ao 

Sistema FIEB, com ações de 

preservação dos recursos 

compulsórios.

Rever portfólio de negócio (SSI)

Realizar análise do custo dos 

produtos do SESI

 Desenvolver rede de parceiros e 

fornecedores locais (RMS/interior)

Melhoria do vínculo (horista x 

mensalista) na área de Educação

Melhoria do ambiente educativo

Estabelecer um plano de comunicação 

sistemático com os patrocínadores do 

TI SESI

Estabelecer um Plano de Negócio da TI 

SESI

Desenvolver modelo de gestão e 

adequar ao

processo de arrecadação direta.

Implementar a gestão do Termo de 

Cooperação Técnica e Financeira do 

SESI com as empresas contribuintes.

7
Assegurar solidez 

econômica e financeira
R

Alterações no valor da Receita 

Compulsória prevista e/ou não 

alcance das metas de produção, 

impactando na  estratégia definida 

para atingimento da gratuidade 

regulamentar.

Não cumprimento da meta de 

gratuidade e/ou gasto maior não 

previsto de compulsório para o 

alcance da meta 

2 Mitigar

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.

6 Explorar

Correta/efetiva compreenção das 

demandas dos clientes para melhoria 

dos sistemas existentes e inovação 

para o mercado

Baixa qualidade teconológica na 

entrega dos serviços/produtos 

para os clientes;

Pouco conhecimento e/ou cultura 

de automatização e inovação;

6
Assegurar solidez 

econômica e financeira
O

Atualizar o processo de gestão da 

arrecadação direta, conforme 

Resolução SESI/CN n° 0093/2016.

Maior relacionamento com as 

empresas que possuem 

arrecadação direta;

Possível retorno financeiro dos 

valores retidos nas empresas.

4

Promover a retenção, 

atração e valorização das 

pessoas

Mitigar5
Modernizar a tecnologia da 

informação
R 4

R

Perda de profissionais importantes e 

dificuldade de recrutar profissionais 

qualificados.

Interrupção da produção;

Atraso nas entregas;

Perda do capital intelectual.

3
Ampliar a escala do 

atendimento aos clientes 

Reduzida agilidade/flexibilidade da 

organização para fazer frente à 

atuação agressiva da concorrência.

CONSEQUÊNCIA 

(impacto)

DESCRIÇÃO DO RISCO

 (causa e evento)
R/ O

OBJETIVO ESTRATÉGICO / 

PROCESSO / 

SUBPROCESSO 
Nº

1
Assegurar solidez 

econômica e financeira

Agravamento da crise econômica 

poderá implicar numa redução, maior 

que a projeção orçamentária 

apontada pelo DN, da receita 

compulsória.

R
Redução do Indice de 

Sustentabilidade e do ROP.

R

Perda do mercado atual e 

potencial, com consequente 

diminuição da receita de serviço.

Mitigar

4 Mitigar

9

PLANO DE AÇÃOANALISE

2 Aceitar
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2.3.2- Ambiente de negócios da unidade 

 

EDUCAÇÃO 

O SESI oferta educação básica (Ensino Fundamental e Médio) de qualidade em escolas para 
dependentes de trabalhadores da indústria, prioritariamente, assim como para os próprios 
trabalhadores por meio de programas e modalidades específicas, presenciais e a distância. 

Baseada numa proposta pedagógica de Educação para o mundo do trabalho, a formação integral do 
indivíduo para a cidadania se articula com a formação profissional, em especial no ensino médio, em 
parceria com o SENAI, possibilitando uma efetiva inserção na vida social e produtiva. A educação ao 
longo da vida, na perspectiva não escolar, denominada Educação Continuada, é promovida por meio 
de cursos com foco no desenvolvimento de competências chave para os processos produtivos. 

O SESI oferece ainda atendimento à inclusão – abordagem terapêutico-ocupacional, em grupo, para 
alunos com deficiência, e atividades ocupacionais direcionadas para os jovens e adultos, visando 
instrumentalizá-los para a gradual inclusão no mercado de trabalho. 

As prioridades em 2017 foram: ampliar a oferta do ensino médio regular com a inauguração de três 
escolas no interior (Ilhéus, Feira de Santana e Barreiras) e a oferta gratuita da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) a Distância, além do desenvolvimento do Programa de Educação Corporativa. 

Além disso, o SESI reforça a educação de qualidade com investimentos em tecnologias educacionais e 
revisão curricular para desenvolvimento de capacidades relacionadas aos desafios da educação 
contemporânea, com destaque para equipamentos de laboratórios de ciências, lousas digitais, novos 
kits de robótica, ampliação da pesquisa e iniciação científica e a inserção da Cultura na área de 
Educação. 

Principais problemas enfrentados no exercício: 

 Realizar a matrícula de gratuidade no ensino médio mediante critérios de renda familiar e 
classificação em processo seletivo: no momento da matrícula, constatou-se que as pessoas 
estavam fora do perfil definido e publicado no edital, impossibilitando o alcance do percentual 
inicialmente definido, o que levou a decisão de ampliação da oferta de EJA na gratuidade por 
ser um segmento que possibilita iniciar sua oferta a qualquer momento do ano; 

 Comprovação das informações trazidas pelos pais: há restrições para acesso e uso de 
ferramentas que rastreiam essas informações, limitando a verificação da UJ aos documentos 
apresentadas pelos pais e/ou responsáveis. 

 

Educação Básica Regular 

O SESI oferta educação de qualidade, ancorada nas necessidades e desafios do mundo 
contemporâneo. Com a gradativa descontinuidade do Ensino Fundamental e, concomitante ao 
crescimento do número de vagas do Ensino Médio, houve um crescimento de 26% nas matrículas da 
educação regular em 2017 em relação ao ano anterior. 

O Ensino Médio do SESI forma jovens preparados para a vida nas dimensões da cidadania e mundo do 
trabalho, com um currículo diferenciado, que vai além do Ensino Médio comum, incluindo iniciação 
científica, aulas práticas em laboratórios e robótica educacional, favorecendo também a articulação 
com a educação profissional em parceria com o SENAI, bem como a continuidade em outros níveis de 
formação, ampliando o seu percurso formativo. As matrículas realizadas representam 58% da oferta 
da educação regular. O Ensino Médio obteve 3.060 matrículas, consolidando a proposta do SESI de 
ampliar as vagas de acesso ao Ensino Médio.  

As escolas do SESI atendem, prioritariamente, os dependentes de industriários, o que resultou em 875 
empresas beneficiadas no ano, representando 26% do total de empresas atendidas pelo SESI Bahia. 

Educação Básica de Jovens e Adultos (EJA): 

Com o objetivo de elevar a escolaridade do trabalhador, o SESI oferta a EJA com currículo 
contextualizado.  
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Destaca-se o desenvolvimento do Programa de Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante a 
Distância, com metodologia inovadora, que proporciona o aproveitamento dos conhecimentos já 
dominados pelo aluno (Reconhecimento dos Saberes). Trata-se de uma iniciativa que promove o 
acesso ao Ensino Médio e Profissionalizante, com matriz curricular individual e flexibilidade de horário. 
O programa, que teve resultado inédito na EJA do SESI Bahia (91% de aprovação), foi desenvolvido em 
parceria com o SENAI e aprovado pelo Ministério de Educação (MEC). 

Ao longo do ano, quase 1.300 jovens e adultos concluíram a Educação Básica por meio da EJA a 
Distância.  

Em 2017, foram realizadas 7.578 matrículas, que representa um crescimento de 42% em relação ao 
exercício anterior. O crescimento da oferta da EJA a Distância integra o esforço para o cumprimento 
das matriculas de gratuidade, conforme estabelecido no regulamento do SESI e no Decreto Lei nº 6637 
de 05/11/2008 do Governo Federal.  

Educação Continuada:  

Cursos de curta duração, criados para atender a necessidade de desenvolvimento de competências 
dos trabalhadores, num cenário em constante mudança. As aulas podem ser presenciais ou a distância 
e tem interdisciplinaridade com as demais áreas de atuação, a exemplo de Segurança e Saúde no 
Trabalho, Promoção da Saúde, Cultura etc. 

Em 2017, foram atendidas 730 empresas e realizadas 71.450 matrículas em Programas de Educação 
Corporativa, Cursos Customizados, Programa de Capacitação em NR (Normas Regulamentadoras), 
Campanhas Educativas em SIPAT, além do avanço da atuação do SESI para a Agroindústria, 
especialmente nas regiões Oeste e Norte.  

Em 2017, as matrículas em Educação Continuada apresentaram crescimento de 19% em relação a 
2016. Cerca de 82% dessas matrículas e indústrias atendidas foram no interior do Estado, sendo 90% 
das empresas de micro, pequeno ou médio porte. 

Em 2017, o SESI ampliou sua atuação em Programas de Educação Corporativa, ofertando trilhas de 
desenvolvimento customizadas ao percurso pedagógico necessário para a melhoria dos indicadores de 
negócio das empresas. 

A metodologia da Educação Corporativa foi destaque no seminário organizado pela ABRH-Bahia, em 
homenagem ao Dia do Profissional de RH. Teve como uma das palestrantes a gestora da Indústria São 
Miguel que apresentou o Programa de Educação Corporativa implementado, enfatizando a 
importância da parceria com o SESI nesse processo. 

Com uma metodologia singular, o SESI leva a otimização dos investimentos em educação e 
treinamento pelas empresas, focado no alcance dos resultados de negócio. O programa considera 
quatro níveis de avaliação: satisfação (que mede a satisfação do aluno com a ação educativa); 
aprendizagem (o quanto o aluno assimilou do conteúdo); comportamento (o quanto o aluno levou 
para a prática o aprendizado) e mudança organizacional (que mede o quanto o programa impactou 
nos indicadores da empresa). Em 2017, as primeiras empresas deste programa realizaram a avaliação 
de comportamento, evidenciando ganhos na performance dos trabalhadores. 

Destaques na Educação: 

 O SESI Bahia teve prática apresentada no Evento de Processos BPM Day. Realizada 
apresentação do case de “Modelagem do processo de secretaria acadêmica do SESI Bahia, 
utilizando o Lego Serious Play”, que tem como objetivo unificar o processo de secretaria na 
Educação Regular, EJA e Educação Continuada otimizando os processos e melhorando a 
eficiência. 

 Série SESI Diálogos de Educação, com duas edições em Salvador, reuniu profissionais, gestores 
públicos e especialistas na área de educação com o objetivo de proporcionar a troca de ideias 
e experiências sobre os temas “Escola, Ministério Público e Conselho Tutelar: o diálogo por 
uma educação de qualidade”; e “Diversidade”. A Série também foi levada ao interior do Estado 
com um evento em Ilhéus, abordando a temática “Implantação da Reforma do Ensino Médio”, 
que contou com a presença de palestrante do MEC. Vale destacar que a interiorização do 
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“Diálogos de Educação” corrobora com a estratégia de posicionamento das novas escolas do 
SESI diante da comunidade local, como referência em parceria e educação de qualidade. 

 Realizado o Seminário de Boas Práticas da Rede SESI de Educação, evento com objetivo de 
reconhecer, valorizar e disseminar as boas práticas docentes, bem como de celebração do dia 
do professor.  

 Realizada a Semana da EJA no SESI, concomitantemente em Salvador, Feira de Santana, Jequié, 
Ilhéus, Vitória da Conquista, Brumado, Itapetinga, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães e 
Barreiras. O evento contou com a presença de 1.400 pessoas e com participação e parcerias de 
Universidades, prefeituras, secretarias de educação, comunidade local, Núcleo Territorial, 
Senai e IEL. Trata-se de um movimento impulsionado pelos Fóruns Estaduais de EJA do Brasil, 
ao qual o SESI Bahia aderiu. 

 Realizada a 4ª edição do Torneio de Robótica FLL, na Escola SESI Reitor Miguel Calmon. O 
evento, sob a gestão do SESI Bahia e promovido pelo DN, reuniu 23 equipes de quatro estados: 
Bahia, Alagoas, Sergipe e Piauí. Duas equipes das Escolas da Rede SESI Bahia foram 
selecionadas para a etapa nacional, sendo que a Escola SESI Djalma Pessoa (Piatã), obteve o 3º 
lugar geral e a Escola SESI Reitor Miguel Calmon (Retiro) foi classificada por apresentar o 
melhor trabalho em equipe.  

 SESI Bahia coordenou a Olimpíada Brasileira de Robótica na Campus Party Bahia, competição 
que reuniu 435 competidores de escolas baianas de ensino fundamental, médio e técnico, e 
aconteceu entre os dias 10 a 12 de agosto, compondo a programação da Campus Party. Ao 
todo, o campeonato reuniu 35 escolas públicas, particulares e técnicas de 12 cidades baianas, 
dentre elas equipes das Escolas SESI (Comendador Bernardo Martins Catharino, Djalma 
Pessoa, Reitor Miguel Calmon e João Ubaldo Ribeiro). Duas equipes de Escolas SESI foram 
classificadas para a etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (categoria Ensino 
Médio): equipe Hydra (Escola SESI Djalma Pessoa) e Tec Gold (Escola SESI Reitor Miguel 
Calmon). A equipe da Escola SESI Reitor Miguel ganhou o Prêmio Robustez ao apresentar um 
robô bem compacto. 

 O SESI participou da Semana de Ciência e Tecnologia, que aconteceu no Shopping Salvador, 
com um estande de robótica educacional e jogos de matemática. No evento, os estudantes 
das escolas da Rede SESI se revezavam nas explicações, apoiados por professores e 
coordenadores pedagógicos. Além da robótica, a matemática foi apresentada aos visitantes de 
uma forma diferente, com projetos construídos em sala de aula, uma proposta multidisciplinar 
envolvendo estudantes do Ensino Fundamental e Médio. 

 Estudante do SESI, Igor Esquivel, foi primeiro colocado em Medicina, na UFBA, tendo sido 
aprovado pelo processo Sisu, que utiliza a nota do Enem, na categoria Ampla Concorrência, 
pela qual foram ofertadas apenas 32 vagas. Igor foi aluno da Rede SESI desde o Ensino 
Fundamental na Escola SESI Comendador Bernardo Martins Catarino (Itapagipe) e finalizou o 
Ensino Médio na Escola SESI Djalma Pessoa (Piatã).  

 Pelo quarto ano consecutivo, a Rede SESI Bahia de Educação teve representantes no 
Parlamento Jovem Brasileiro. Desde 2004, o estado tem direito a seis vagas no Parlamento 
Jovem, sendo que destas, cinco foram ocupadas por estudantes da Escola SESI Djalma Pessoa. 
A escolha dos projetos foi baseada em critérios definidos no edital do programa e avaliados 
por servidores do Legislativo, a exemplo da originalidade da proposição, a justificativa e a 
clareza. 

 Os alunos da Escola Djalma Pessoa receberam o Prêmio Destaque da Mostratec 2017. Os 
estudantes elaboraram um estudo sobre a síntese orgânica assimétrica do álcool 1-feniletanol 
por meio de processos biocatalítico, utilizando casca de laranja (Citrus sinensis). O projeto foi 
selecionado para integrar a delegação brasileira, composta pelos 18 melhores projetos 
nacionais, representando o Brasil na INTEL-ISEF (International Science and Engineering Fair). 
Os estudantes do SESI Bahia conquistaram as seguintes premiações: 2º lugar internacional na 
categoria Bioquímica e Química e 1º lugar nacional na categoria Bioquímica e Química. 

 Foi firmada parceria junto à empresa Braskem e ao Sistema FIEB para ampliação do programa 
de EJA Profissionalizante a distância, desenvolvido pelo SESI e SENAI e aprovado pelo MEC. Um 
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projeto inovador que promove o acesso ao ensino médio e profissionalizante, aproveitando os 
conhecimentos pessoais já adquiridos, com matriz curricular individual e flexibilidade de 
horário. 

 Estudante de uma escola pública da Região Metropolitana de Salvador (Monte Gordo), 
participante do Programa Ford de Qualificação de Jovens, realizado pelo SESI, obteve nota 920 
na redação do ENEM. Na trilha de desenvolvimento percorrida por esse jovem, no referido 
programa, foi realizado, pelo SESI, um curso de português com foco em redação com 
diferentes gêneros textuais. 

 

Matriz de Riscos da Educação: 

A ação para abordar os riscos e as oportunidades na Educação segue o mesmo procedimento do SESI. 
A Matriz de Riscos da Educação e suas ações mitigadoras estão representadas no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

P (1) I (2)
NÍVEL 

(1X2)
TRATAMENTO AÇÃO

EC R
Erro de estratégia de 

abordagem nas empresas. 

Não fechamento de contratos 

com alto valor agregado. Não 

alcance da receita de serviços 

prevista

M A 6 Mitigar
Capacitar RM sobre Educação Corporativa 

(específica ou durante visita técnica)

EC R
Não homologação do 

portfólio pelo DN. 

Não realização de campanhas 

educativas, visto que é 

necessário que o curso seja 

homologado. Não recebimento 

do fomento previsto.

M A 6 Mitigar

- Negociar com o DN para aceitar o 

portfólio de 2016 até um período posterior 

a validação do portfólio de 2017 (devido ao 

prazo de prospecção)

- RM prospectar com prazo de realização 

de 3 meses - monitoramento próximo para 

evitar mudança de portfólio.

EC R

Demora das empresas em 

agendar a ação educativa 

com posterior cancelamento

Não reallização da ação 

educativa prevista no período, 

demora de sinalização 

prejudicando o prazo  para 

novas negociações. Não 

recebimento do fomento 

previsto.

M A 6 Mitigar

- RM prospectar com prazo de realização 

de 3 meses - monitoramento próximo para 

evitar mudança de portfólio. 

- Avaliar realização e contratos previstos 

para remanejar fomento no período de 

retificação orçamentária.

EJA R

Não identificar na pesquisa 

informações importantes 

consideradas para 

melhorias no processo.

Impacto direto no negócio,  

imagem do produto, 

Impacto financeiros 

A M 6 Mitigar

Com ajuste de procedimento para que 

deixe explicíta a necessidade da análise 

qualitativa, capacitação das pessoas para 

a promoção da análise qualitativa das 

pesquisas de satisfação dos clientes 

externos.

EJA R

Ausência de perfil de 

profissionais para a 

mudança da metodologia da  

EJA 

impossibilidade de fazer 

escala com a nova 

metodologia

M A 6 Mitigar

Capacitação iniicial e continuada dos 

professores/ acompanhamento 

pedagógico sistemático

EJA R
Não cumprimento da meta 

de matrícula

Não atender o desempenho 

esperado / Redução da 

eficiência

M B 2 Aceitar
Rever o plano de metas; transferência da 

tecnologia para o Estado 

EJA R

A falta de monitoramento e 

intervenções sistemáticas 

de gestão da educação de 

jovens e adultos poderá 

implicar na não efetividade 

das ações pedagógicas da 

EJA, gerando baixos 

índices de aprovação e 

conclusão da educação 

básica.

Afetar a meta de aprovação e 

conclusão da educação 

básica. 

A M 6 Mitigar

Acompanhamento mensal das Unidades, 

sistematização de ações de planejamento 

da atuação pedagógica, monitoramento da 

assessoria nos encontro técnicos, 

elaboração de plano de melhoria coletivo 

(plano anual)

EJA 0

DR Bahia como piloto no 

projeto nacional EJA 

Profissionalizante

Desenvolver a metodologia de 

RS da nova EJA estrtuturando 

o modelo com a experirencia 

Bahia

A A 9 Explorar
Estruturar as etapas do projeto com os 

documentos norteadores 

SUBPROC

ESSO

PLANO DE AÇÃOANALISE

CONSEQUENCIADESCRIÇÃOR/ O
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Cultura 

A área de Cultura passa a integrar o portfólio da Gerência de Educação (e, com isso, a Gerência passou 
a se chamar Gerência de Educação e Cultura - Geduc), aproximando as áreas com propostas de 
atuação nos espaços das Escolas do SESI, nas empresas industriais, envolvendo a comunidade escolar, 
empresas, trabalhadores e a sociedade em geral com ações educativas por meio da arte e tecnologia. 

A Unidade SESI Rio Vermelho amplia o seu compromisso com o acesso dos trabalhadores da indústria, 
seus familiares, comunidades e escolares da Rede SESI com programações artístico-culturais 
diversificadas e de qualidade. Em 2017, cerca de 26.000 espectadores frequentaram o Teatro e a 
Varanda do SESI, assistindo as apresentações teatrais, shows musicais, eventos e performances. O 
Programa Arte na Empresa atendeu a 113 empresas e 13.598 trabalhadores da indústria. 

Destaques na Cultura 

 O Teatro SESI Rio Vermelho completou 20 anos em 2017, consolidando-se como catalizador da 
cultura local, com aproximadamente 500 apresentações/ano, para um público médio de 44 mil 
expectadores, criando renda para 2.200 profissionais, entre artistas, produtores, diretores e 
técnicos.  

 Alunos das Escolas SESI Reitor Miguel Calmon (Retiro) e Djalma Pessoa (Piatã) participaram das 
oficinas do Projeto Cordelizando, fruto de uma parceria entre SESI Rio Vermelho e o poeta 
Maviavel Melo. As oficinas objetivaram estimular os alunos nas suas primeiras criações 
poéticas. Os cordéis produzidos pelos alunos da Rede SESI de Educação farão parte de uma 
publicação lançada pela Caixa Cultural, financiadora do projeto.  

 

QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA (SSI) 

A segurança, saúde e bem-estar dos trabalhadores são preocupações vitais de inúmeros profissionais 
em todo o mundo, mas a questão se estende para além dos indivíduos e suas famílias. Ela é de 
suprema importância para a produtividade, competitividade e sustentabilidade das empresas, assim 
como para as economias nacionais e regionais. 

Nesse contexto, o SESI investiu na inovação e disponibilizou soluções para a indústria nas áreas de 
Segurança e Saúde no Trabalho (SST), Promoção da Saúde e Responsabilidade Social Corporativa, a fim 
de responder aos desafios postos. 

P (1) I (2)
NÍVEL 

(1X2)
TRATAMENTO AÇÃO

ER R

Erro na classificação do 

responsável do aluno nas 

categorias de dependente 

ou comunidade e faixa 

salarial/renda

Perda de recurso financeiro, 

insatisfação do cliente que 

pode levar a um processo 

judicial

M A 6 Mitigar

Atualizar o manual de matrícula com 

todas as regras / Capacitar os 

colaboradores / criar ambiente favorável ao 

desenvolvimento do trabalho / separar o 

processo em etapas e responsáveis  - 

Luiz

ER R

Não cumprimento da meta 

de matrícula no ensino 

médio 

Redução do ticket médio e do 

equilíbrio financeiro
A A 9 Mitigar

Controle de despesa/custo / ampliar as 

ações de divulgação e imagem - Clessia

ER R
Demissão voluntária  comprometimento das 

atividades pedagógicas 
A A 9 Mitigar

Desenvolver ações de retenção e 

qualidade de vida/ utilizar hora extra de 

outros docentes/ contraação de mão de 

obra temporária

ER E EJA R
Não cumprimento da meta 

de gratuidade

Não atender a meta de 

gratuidade definida no 

regulamento

M A 6 Mitigar

Definir a meta de matrícula gratuita ER e 

EJA e investimentos / monitorar 

mensalmente o DW no simulador / 

tomada de decisão a partir do resultado 

encontrado para atender a meta no ano / 

rastreabilidade dos dados.

ER R

Não identificar na pesquisa 

informações importantes 

consideradas para 

melhorias no processo.

Impacto direto no negócio,  

imagem do produto, 

Impacto financeiros 

A M 6 Mitigar

Com ajuste de procedimento para que 

deixe explicíta a necessidade da análise 

qualitativa, capacitação das pessoas para 

a promoção da análise qualitativa das 

pesquisas de satisfação dos clientes 

externos. 

EJA R

Ausência de perfil de 

profissionais para o uso do 

novo LMS

Desistência nos cursos de 

EJA
M A 6 Explorar

Capacitar as equipes para uso do LMS, 

assim como promover nova ambientação 

dos alunos para uso da nova plataforma.

ANALISE PLANO DE AÇÃO
SUBPROC

ESSO
R/ O DESCRIÇÃO CONSEQUENCIA
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Em 2017, o SESI atendeu, na área de Saúde e Segurança na Indústria, 2.649 empresas e 155.826 
trabalhadores, desempenho em linha com o ano de 2016, com destaque para os serviços de SST e 
Promoção da Saúde.  

Principais problemas enfrentados no exercício: 

 Postergação dos serviços pelos clientes devido à crise econômica, especialmente dos não 
vinculados às Normas Regulamentadoras (exigências legais).  

 Atraso no início da operação do Centro Esportivo de Itapagipe, que passou por requalificação 
de sua estrutura física. 

Segurança e Saúde no Trabalho  

Abrange um conjunto de serviços e iniciativas capazes de gerar alto valor agregado às empresas e seus 
trabalhadores. O SESI atua a partir de uma abordagem consultiva, com o objetivo de contribuir para a 
melhoria das condições do ambiente de trabalho e fornecer informações à empresa a respeito do 
atendimento às Normas Regulamentadoras, por meio da aplicação de uma ferramenta para identificar 
as principais situações que possam gerar multas e embargos e propor ações de prevenção e correção, 
facilitando a adoção de medidas necessárias à prevenção de acidentes. A atuação do SESI Bahia 
compreende serviços de assessoria, consultoria e treinamento na área de SST, incluindo 
implementação de Sistema de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde no Trabalho e demais 
Consultorias Especializadas, direcionados às necessidades e demandas das empresas. 

Promoção da Saúde 

Desenvolve soluções alinhadas às premissas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como se fundamenta em estudos e análises 
epidemiológicas para orientar a sua atuação.  

As soluções são desenvolvidas de acordo com as demandas e necessidades das indústrias e de seus 
trabalhadores, visando contribuir para a redução de riscos, doenças e custos com saúde, acidentes e 
afastamentos. Compreendem os serviços de alimentação e nutrição, atividade física e esportiva, 
odontologia, fatores psicossociais, gestão do absenteísmo/prevenção da incapacidade, eventos e 
ações de promoção da saúde, programa de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 
além de dos serviços de consultoria em promoção da saúde. 

Responsabilidade Social 

Os serviços ofertados pelo SESI para a indústria abrangem o ambiente de trabalho e o indivíduo, 
contemplando diagnósticos empresariais, e consultoria para a Gestão Organizacional que envolve a 
implantação de Programa de Integridade - Ética e Compliance, Voluntariado Empresarial, Preparação 
para Aposentadoria, Inclusão de Pessoas com Deficiência, dentre outros. Abrange também o ambiente 
social, contemplando Eventos Sociais e a Gestão do Investimento Social Privado, que envolve a 
coordenação e execução de projetos socioambientais em atendimento à legislação (condicionantes 
ambientais ou TAC - Termo de ajuste de conduta) e/ou para fortalecer o relacionamento da empresa 
com a comunidade do entorno, além de produtos que promovam o diálogo e o engajamento da 
empresa com suas partes interessadas, tais como: educação ambiental, comunicação de riscos, 
geração de renda, trânsito responsável, saúde bucal e educação de jovens. Dentre as empresas 
atendidas estão: Ford, Petrobras, COFIC – Comitê de Fomento Industrial de Camaçari, BahiaGás, CBN – 
Concessionária Bahia Norte, CLN – Concessionaria Litoral Norte, Copener, Dow Brasil S/A, Embasa e 
outras. 

Destaques na área de Saúde e Segurança na Indústria 

 Equipe do Centro SESI de Inovação participa de capacitações (partes 1 e 2) em Prevenção da 
Incapacidade para o Trabalho, promovidas pelo Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), 
em Helsinque/Finlândia, e em Uppsala/SUÉCIA, promovido pelo Nordic Institute for Advanced 
Training in Occupational Health (NIVA). As capacitações fazem parte do desenvolvimento de 
competências necessárias à execução dos projetos coordenados pelo Centro de Inovação e 
financiados pelo Departamento Nacional do SESI. 

 O SESI Bahia desenvolveu uma série de vídeos educativos para as empresas dos Setores de 
Mineração e Frigoríficos. A Série, intitulada Vídeos 100% Seguros, tem como objetivo 
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apresentar procedimentos de trabalho que garantem a saúde e a qualidade de vida dos 
trabalhadores, contemplando 50 capítulos direcionados para atividades específicas.  

 Realizado o evento com vistas à Transferência de Tecnologia do Projeto Construindo a 
Segurança, em parceria com o Departamento Nacional. Desenvolvido no âmbito do Programa 
Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho para a Indústria da Construção (PNSSTIC), o 
objetivo do referido projeto é a implantação de metodologia para realização de inspeções em 
processos e equipamentos, adequadas às particularidades das obras, buscando integração 
com o planejamento e controle da produção. 

 Realizado o lançamento da Plataforma Nacional de Soluções SESI, em São Paulo, ferramenta 
inédita no mercado de Segurança e Saúde que, reúne, em portal único, serviços, produtos e 
processos inovadores desenvolvidos pelos oito Centros de Inovação do SESI (CIS), dentre os 
quais as soluções do CIS de Prevenção da Incapacidade, coordenado pelo SESI DR-BA. 

 O SESI realizou atendimento a 23 empresas (micro e pequenas), no âmbito do Projeto 
“Modelo SESI de Sustentabilidade para a Competitividade”, projeto estruturante financiado 
pelo Departamento Nacional. A iniciativa foi resultado de cooperação técnica do SESI DN com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O Modelo é constituído como uma 
ferramenta para guiar as micro e pequenas empresas brasileiras na implementação de práticas 
de Sustentabilidade, que aumentem a Competitividade, requisito fundamental para o 
crescimento do setor industrial no país. O produto foi ofertado via sete Sindicatos Patronais: 
SINDIREPA, SINDVEST, SINDIPLASBA, SIMAGRAN, SINDCOSMETIC, SINDUSCON-BA e SINDIFITE. 

 O SESI estabeleceu e consolidou parcerias estratégicas com universidades, centros de pesquisa 
e instituições de referência nacional e internacional, a exemplo Finnish Institute of 
Occupational Health (FIOH) e do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD), 
cujo convênio de cooperação com o SESI prevê o desenvolvimento de ações e projetos de 
interesse mútuo na área de educação, prevenção, pesquisa e tratamento de consumo de 
álcool e outras substâncias psicoativas. 

 O Centro de Inovação SESI em Prevenção da Incapacidade realizou capacitação para 
profissionais da empresa Vale S/A. Trata-se de uma das etapas do projeto de inovação, no 
âmbito do Termo de Ajuste Administrativo firmado com Departamento Regional do Rio de 
Janeiro, com o objetivo desenvolver o modelo de Prevenção da Incapacidade na Vale. 
Participaram da referida capacitação profissionais de Medicina do Trabalho, Recursos 
Humanos e de Supervisão de quatro plantas da empresa (RJ, MG, ES e MA). 

 SESI Bahia realizou a capacitação da sua equipe técnica de Segurança e Saúde no Trabalho 
(SST) na metodologia Ergonomic Workplace Analysis (EWA), com foco ao atendimento as 
micro e pequenas empresas (MPE). A Metodologia tem como intuito levar às MPE 
conhecimentos sobre Ergonomia, estruturação dos postos de trabalho, organização da 
produção, aumento da produtividade, redução do número de queixas e afastamentos, 
adequando-as à NR-17, em tempo e custo reduzidos. 

 O SESI Bahia, por meio de profissionais da Gerência de Saúde e Segurança na Indústria e do 
Centro de Inovação SESI em Prevenção da Incapacidade (sediado no DR-BA e que atua em 
parceria com o FIOH), realizou capacitações e assessoria técnica para outros Departamentos 
Regionais do SESI, conforme descrições abaixo: 

 Em Gestão do Absenteísmo: Departamentos Regionais Goiás, Maranhão, Rio Grande 
do Sul, Pernambuco, Paraíba, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Pará e Minas Gerais; 

 Na temática Work Disability Prevention (WDP) e Return to Work (RTW), com objetivo 
de mobilizar, sensibilizar e conscientizar os participantes em relação à importância de 
novas atitudes e comportamentos na prática profissional: indústrias baianas e os 
Departamentos Regionais do SESI Goiás, Maranhão, Rio Grande do Sul, Pernambuco, 
Paraíba, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Pará e Minas Gerais;  

 Curso de Epidemiologia Básica das Faltas ao Trabalho, que tem como objetivo preparar 
os profissionais para aprofundar a compreensão sobre as causas dos afastamentos e 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/11/sesi-lanca-plataforma-com-solucoes-em-saude-e-seguranca-no-trabalho-para-a-industria/
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propor soluções efetivas para redução destes eventos e dos seus custos para a 
Indústria: foram contemplados profissionais dos Departamentos Regionais Maranhão, 
Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, Amapá, Amazonas, Distrito Federal.  

 

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

A ação para abordar os riscos e as oportunidades na SSI segue o mesmo procedimento do SESI. A 
Matriz de Riscos da SSI e suas ações mitigadoras estão representadas na planilha abaixo: 

 

 
 

 

P (1) I (2)
NÍVEL 

(1X2)
TRATAMENTO AÇÃO

Modernização 

tecnológica
R

Defasagem tecnológica, em função 

de: possibil idade de atraso na 

aquisição e incorporação de novos 

sistemas e tecnologias;  

indisponibilidade da equipe para 

impalntação de melhorias e novos 

sistemas; e mudanças insperadas, 

inclusive nos sistemas locais e do 

Departamento Nacional (DN).

Insatisfação/Perda de 

cliente/ Prejuízo financeiro/ 

prejuízo da imagem / 

aumento dos custos

M A 6 Mitigar

"- Acompanhar a l icitação e participar do 

piloto do S5 (sistema do DN).

- Acompanhar e validar os layouts do eSocial 

no S4.

- Negociar apoio requerido das partes, 

reportar eventuais problemas à gerência e 

contratar profissional (CTD) para apoiar a 

execução das ações.

- Antecipar contratações.

-Aplicar penalidade nos fornecedores em caso 

de falhas nas entregas/atrasos.

Ampliar a escala do 

atendimento aos 

clientes

R

Falta de profissionais capacitados e 

em número suficiente para operar os 

novos produtos do portfólio

Perda de mercado / prejuízo 

financeiro
B M 2 Mitigar

"-Desenvolver competências na equipe e/ou 

credenciar profissionais para operar os 

novos produtos do portfólio.

Assegurar solidez 

econômica e financeira
R

Agravamento da crise econômica

poderá implicar numa redução, maior

que a projeção orçamentária 

apontada

pelo DN, da receita compulsória.

Redução do Indice de

Sustentabilidade e do ROP 
M A 6 Mitigar

Focar na oferta de soluções com maior

geração de receita de serviços (menor

aporte compulsório);

Reduzir despesas/custos e rever os

investimentos.

Assegurar solidez 

econômica e 

financeira / Ampliar a 

escala do atendimento 

aos clientes

O

Necessidade das empresas de 

reduzirem custos com absenteísmo, 

presenteísmo e melhorarem a gestão 

das terceiras (lei da terceirização) 

pode gerar novas oportunidades de 

negócio para o SESI.

Melhoria na satisfação do 

cliente, na imagem do SESI / 

alcance da visão

M A 6 Explorar

Desenvolver projetos estruturantes para 

atender as necessidades das indústrias.

Assegurar solidez 

econômica e 

financeira / Ampliar a 

escala do atendimento 

aos clientes

R

Não conseguir reestruturar o negócio 

de SSI e alcançar os resultados 

esperados em função da cultura, da 

dificuldade de engajar e desenvolver 

a equipe para desdobramento da 

mudança em todos os níveis (da 

gestão à operação), em função do 

perfi l , da falta de entendimento da 

proposta de valor pelos 

clientes/equipe e de resistência à 

mudança

Reposicionamento do SESI 

com ganhos de imagem, 

receita e desenvolvimento 

de soluções inovadoras 

voltadas aos principais 

desafios da indústria

M A 6 Mitigar

"- Elaborar e implantar plano de 

gerenciamento da mudança, compreendendo 

desenvolvimento da equipe, engajamento 

para a mudança;

- Desenvolver agenda junto à indústria para 

fomentar a cultura da gestão de SST e o 

entendimento da proposta de valor do SESI.

Assegurar solidez 

econômica e 

financeira / Ampliar a 

escala do atendimento 

aos clientes

R

Atraso na implantação da "Rede SESI 

Viva +" em razão do processo 

licitatório 

Impedimento de uma 

atuação em maior escala e 

da oferta de produtos de 

gestão

M M 4 Mitigar

Acompanhar a aquisição do portal e do 

cartão da Rede SESI Viva+

PLANO DE AÇÃOANALISE

CONSEQUÊNCIA 

(impacto)

DESCRIÇÃO DO RISCO

 (causa e evento)
R/ O

SUBPROCESSO / 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
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3- Planejamento organizacional e desempenho 
orçamentário e operacional  

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 

Em 2017, manteve-se o mesmo ciclo de planejamento (2015-2018) e, desse modo, não houve alteração 
estrutural nas estratégias, e os focos estratégicos em Educação e Qualidade de Vida, assim como as 
macroestratégias (Micro, Pequena e Média Empresa; Interiorização e Infraestrutura), permaneceram as 
mesmas, direcionando as ações do SESI. 

As Diretrizes da Presidência do Sistema FIEB foram a base do Plano de Ação 2017 do SESI, representando 
um importante insumo na revisão e validação das estratégias. 

Neste ciclo, além dos Cenários Econômicos elaborados pela Superintendência de Desenvolvimento 
Industrial da FIEB, foram apresentadas Análises de Mercado para os temas Educação e Qualidade de Vida, 
estudo realizado pelas assessorias de mercado das entidades. As informações apresentadas geraram 
Oportunidades e Ameaças para o SESI. 

A execução da estratégia do SESI Bahia é acompanhada por meio de Reuniões de Análise Estratégica 
(RAE), coordenadas pelo Superintendente, que avaliam o desempenho da Organização, com base no 
Mapa Estratégico. Nestes encontros, realizados trimestralmente, são indicadas eventuais correções de 
rumo para o alcance das metas estabelecidas.  

Abaixo, apresenta-se o Mapa Estratégico 2017-2018: 

 

No decorrer de 2017, a área de Qualidade de Vida passou por algumas reestruturações, inclusive de 
nomenclatura para Saúde e Segurança na Indústria (SSI).  
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De forma a sustentar as macroestratégias e a garantir os resultados esperados, foram estabelecidos 
objetivos estratégicos que determinam o que o SESI deve priorizar a fim de alcançar os seus resultados 
desejados e, em última instância, sua própria visão de futuro. 

Seguem, abaixo, os objetivos estratégicos com foco nos resultados (Perspectivas Clientes e Financeiro): 
 
3.1.1- Ampliar a escala do atendimento aos clientes  

Descrição: Acompanhar os movimentos da indústria para levar, de forma estruturada e articulada as 
ações do SESI aos locais de maior concentração industrial e interesse estratégico, ampliando a base de 
clientes atendidos e garantindo a qualidade dos serviços. 

Ficha do Objetivo: 

Período Janeiro a dezembro 2017 

Recursos Necessários 

-Infraestrutura das Unidades para atendimento; 

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

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

Responsável Gerente de Negócio 

Apoios requeridos Gerente de Relações com Mercado (RM) e Gerente de Unidade 

Indicadores  
Estabelecimentos Industriais atendidos 

Industriários e dependentes atendidos 

Partes interessadas  Clientes, Mantenedores e Sociedade 

Monitoramento Reunião do Conselho e Reuniões de Análise Estratégica 

Ações que contribuíram para o alcance do Objetivo: 

- Início da operacionalização das três novas escolas Ensino Médio (Feira de Santana, Barreiras e Ilhéus). 

- Realização de Estudo de base secundária sobre o Mercado Industrial da Bahia apresentando dados 
sobre a evolução dos números de trabalhadores e seus perfis. 

- Mobilização de empresas e trabalhadores para os serviços de Promoção da Saúde e SST por meio de 
diagnósticos e ações educativas, abordando a relação de doenças sistêmicas com a saúde bucal e 
alimentação. 

- Planejamento da campanha de comunicação de SST e execução da campanha de odontologia. 

- Execução do plano de ação para otimizar a utilização da capacidade instalada das novas Unidades. 

- Estruturação da oferta de atendimento preventivo com foco em doenças crônicas não transmissíveis 
aos trabalhadores dentro das unidades de Saúde do SESI. 

Indicadores: 

Indicadores Medição Fórmula 
2017 

Meta 
2018 Meta  Real 

Estabelecimentos 
Industriais 
atendidos 

 

Trimestral 

Número de 
estabelecimentos 
industriais atendidos sem 
repetição 

3.200 3.338 3.500 

Industriários e 
dependentes 
atendidos 

 
Trimestral 

Número de trabalhadores 
e dependentes atendidos 
sem repetição 

152.000 161.150 170.000 
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Análise: 

Resultados positivos nos dois indicadores, devido ao esforço no atendimento pelas duas áreas de 
negócio (Educação e Qualidade de Vida/SSI) e na ampliação da capacidade de atendimento 
(investimentos na Região Metropolitana de Salvador e, principalmente, no interior). 

- Estabelecimentos Industriais atendidos - desempenho 4% superior ao previsto, principalmente na área 
de Educação. Em relação ao exercício anterior, houve crescimento de 8%. 

- Industriários e dependentes atendidos - o resultado foi 6% superior ao planejado. Em relação ao 
mesmo período do ano anterior, o resultado apresentou-se em linha.  

O objetivo de ampliação de escala é monitorado pelos indicadores de produção por área de atuação, 
conforme gráficos abaixo: 

 

 

 

Análise: 

No geral, as matrículas planejadas para o período apresentaram um resultado 22% superior ao previsto. 
Comparado com igual período do exercício anterior, houve crescimento de 21%.  

 EJA - No acumulado, o desempenho apresentou-se 38% superior. Esse quantitativo de matrículas 
foi reflexo da campanha iniciada em setembro de 2017, com o objetivo de cumprir a meta de 
gratuidade regulamentar do SESI. Se comparado com igual período do ano anterior, houve 
crescimento de 42%.  

 Educação Continuada - O desempenho, no acumulado, foi 22% superior ao planejado e 19% 
superior ao mesmo período do ano anterior. A superação da meta se deve, principalmente, pela 
realização de ações educativas organizadas em semanas temáticas de promoção da saúde, em 
grandes empresas e o avanço no atendimento a agroindústria, na região Norte, não previsto para 
2017. 

 Educação Regular - Essa pequena superação da meta foi decorrente da demanda no Ensino 
Fundamental (18% maior que o previsto). 
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Análise: 

No acumulado, o desempenho apresentou-se 7% superior ao planejado. Em comparação com o mesmo 
período do ano anterior, o resultado ficou em linha com orçado.  

Esse desempenho superior deve-se, principalmente, ao atendimento da Educação Continuada, nas 
temáticas de Qualidade de Vida/SSI; da ampliação do atendimento a novos trabalhadores e 
dependentes nos serviços de referentes às normas regulamentadoras e em promoção da saúde. 

 

Análise: 

Em relação à Educação, observa-se uma superação de 8% em relação à meta. Esse desempenho superior 
ao planejado se deu na Educação Continuada, em virtude do avanço no atendimento a agroindústria, na 
região Norte. Do total das empresas atendidas na Educação, em 2017, 52% foram atendimentos na 
RMS, devido à grande concentração da Educação Regular nas escolas de Salvador. Considerando-se 
apenas Educação Continuada (EC) e Educação de Jovens e Adultos (EJA), 84% dos atendimentos foram 
realizados no interior do estado. Com relação ao porte das empresas atendidas, tem-se a seguinte 
distribuição: 29% micro, 29% pequeno e 24% médio. 

Em relação à Qualidade de Vida/Saúde e Segurança na Indústria, o resultado está muito próximo do 
previsto (2% inferior). Quando comparado com o exercício anterior, o resultado ficou em linha. Apesar 
dos esforços da equipe, quantitativamente, o desempenho em 2017 ficou no mesmo patamar que o do 
exercício anterior. Face ao cenário econômico, verificou-se uma maior dificuldade para a formalização 
de contratos, bem como a postergação dos serviços, especialmente daqueles não vinculados às Normas 
Regulamentadoras.  
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3.1.2 - Ampliar o atendimento às MPME, intensificando a atuação no interior 
 

Descrição: Focar o atendimento, de forma estruturada, às micro, pequenas e médias empresas, 
intensificando a atuação no interior do Estado, ampliando a base de clientes atendidos e garantindo a 
qualidade dos serviços. 

Ficha do Objetivo: 

Período Janeiro a dezembro 2017 

Recursos Necessários 

-Infraestrutura das Unidades para atendimento; 

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

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

Responsável Gerente de Negócio 

Apoios requeridos Gerente de RM e Gerente de Unidade 

Indicadores  
Indústrias do interior atendidas 

MPME empresas atendidas 

Partes interessadas  Clientes, Sociedade e Mantenedores  

Monitoramento Reunião do Conselho e Reuniões de Análise Estratégica 
 

Ações que contribuíram para o alcance do Objetivo: 

- Início da operacionalização das três novas escolas Ensino Médio no interior (Feira de Santana, Barreiras 
e Ilhéus).  

- Ampliação do atendimento, contemplando a agroindústria na região Oeste. 

- Execução do plano de ação para otimizar a utilização da capacidade instalada das novas Unidades. 

- Estruturação da oferta de atendimento preventivo com foco em doenças crônicas não transmissíveis 
aos trabalhadores dentro das unidades de Saúde do SESI. 

- Planejamento da campanha de comunicação de SST e execução da campanha de odontologia. 

 

Indicadores: 

Indicadores Medição Fórmula 
2017 

Meta 
2018 Meta  Real 

Indústrias do 
interior atendidas 

 
Trimestral Valor Absoluto 2.000 1.844 -* 

MPME empresas 
atendidas 

 Trimestral Valor Absoluto 3.000 3.060 -* 

*Para 2018, esse objetivo não será acompanhado. Esses indicadores serão analisados na segmentação do indicador de 
“Estabelecimentos Industriais atendidos”.  

 

Análise: O indicador de indústrias atendidas no interior ficou acima do realizado 2016 (1.741 indústrias 
atendidas) e abaixo do planejado em 7,8%. Esse resultado é devido a uma maior dificuldade para a 
formalização de contratos, bem como a postergação dos serviços, especialmente daqueles não vinculados 
às Normas Regulamentadoras, porque as empresas desse porte (MPME) foram bastante afetadas pela 
crise econômica. 
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3.1.3 - Assegurar a percepção de valor dos clientes com relação aos focos estratégicos 
 

Descrição: Assegurar a percepção de valor dos clientes empresas, industriários e dependentes, 
provendo soluções efetivas para a educação e qualidade de vida do trabalhador da indústria. 

Ficha do Objetivo: 

Período Janeiro a dezembro 2017 

Recursos Necessários 

-Infraestrutura das Unidades para atendimento 

-Pessoas competentes para realizar a operação dos serviços 

-Metodologia/ sistemas para gerir a satisfação dos clientes 

Responsável Gerente de Negócio 

Apoios requeridos Gerência de Desenvolvimento Estratégico 

Indicadores  

Satisfação do cliente - Empresa 

Satisfação do cliente – Industriários e dependentes 

Taxa de desempenho no Enem (Regular) 

Taxa de desempenho no Enem (Regular) em relação à média Brasil 

Taxa de Concluintes da EJA 

Partes interessadas  Clientes e Sociedade 

Monitoramento Reuniões de Análise Estratégica 
 

Ações que contribuíram para o alcance do Objetivo: 

- Revisão do modelo de aplicação das Pesquisas de Satisfação dos Clientes Empresas e Industriários; 

- Execução do projeto EJA Profissionalizante; 

- Utilização da ferramenta GEEKIE para apoiar as intervenções no desempenho dos alunos (ENEM); 

- Disseminação e implantação do Programa SESI de Gestão do Absenteísmo nas indústrias do Estado. 

 

Indicadores: 

Indicadores Medição Fórmula 
2017 

Meta 
2018 Meta  Real 

Satisfação do cliente - 
Empresa 

 
 

Bienal 
Média ponderada dos 
serviços 

- - 88% 

Satisfação do cliente – 
Industriários e 
dependentes 

 
Semestral 

Média ponderada das 
Unidades e serviços 

90% 93% 90% 

Taxa de desempenho no 
Enem (Regular) 

 
Anual 

Pontuação média 
obtida nas provas 

585 - - 

Taxa de desempenho no 
Enem (Regular) em 
relação à média Brasil 

 
Anual 

(Pontuação média 
obtida nas provas)/ 
(Média Brasil) * 100 

14% - - 

Taxa de Concluintes da 
EJA 

 
Anual 

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

50% 52% 55% 

Análise: 

O indicador Satisfação do cliente Empresa não foi medido em 2017, devido ao atraso na contratação da 
fornecedora que irá aplicar a pesquisa. A medição vai acontecer em 2018. 
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Em relação ao indicador Satisfação do cliente - Industriários e dependentes, o índice da satisfação 
permanece acima de 90% para praticamente todos os serviços. Vale destacar que o monitoramento da 
satisfação dos clientes é constante, através das pesquisas e demais canais de acesso. 

Os indicadores “Taxa de desempenho no Enem (Regular)” e “Taxa de desempenho no Enem (Regular) em 
relação à média Brasil”, a partir de 2017, não poderá ser medido, pois o INEP não divulga mais a nota por 
escola. Para 2018, esse indicador não será acompanhado como estratégico. 

A Taxa de Concluintes da EJA teve um crescimento de 11% em relação ao ano passado e 4% em relação à 
meta. Esse resultado foi o melhor dos últimos anos.  

 
3.1.4 - Assegurar solidez econômica e financeira 
 

Descrição: O SESI deverá buscar condições que garantam a sua perenidade, assegurando a sua 
capacidade de gerar e captar receitas e de controlar efetivamente as despesas, a fim de possibilitar a 
realização de investimentos que agreguem valor e promovam o crescimento sustentável. 

Ficha do Objetivo: 

Período Janeiro a dezembro 2017 

Recursos 
Necessários 

-Sistemas para gerir as informações financeiras 

-Pessoas competentes para gerir as informações financeiras 

Responsável Superintendente 

Apoios 
requeridos 

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

Indicadores  

Índice de Sustentabilidade 

Captação de Recursos Externos 

Resultado Operacional 

Partes 
interessadas  

Mantenedores  

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

 

Ações que contribuíram para o alcance do Objetivo: 

- Implantação do Sistema de Custos; 

- Acompanhar as ações do plano de implantação do novo ERP, garantindo o atendimento às 
necessidades dos negócios do SESI; 

- Desenvolver o projeto de processo da arrecadação direta em atendimento à Resolução SESI/CN n° 
0093/2016. 

- Executar o plano de melhoria dos produtos prioritários, com foco na qualidade, desempenho 
financeiro e oferta de soluções voltadas às necessidades da indústria e na viabilização dos serviços de 
Qualidade de Vida/Saúde e Segurança na Indústria e Promoção da Saúde nas novas unidades do 
interior. 
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Indicadores: 

Indicadores Medição Fórmula 
2017 

Meta 
2018 Meta  Real 

Índice de 
Sustentabilidade 

 

Trimestral 

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

44% 49% 48% 

Captação de 
Recursos 
Externos 

 Trimestral 

(Total de Receita de Convênios + 
Receitas de Subvenções e auxílios + 
Recursos de Fomento / Total de 
Receita corrente)x 100 

8% 6% 5% 

Resultado 
Operacional 

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

5% 13% 7% 

 

Análise: 

Índice de Sustentabilidade - resultado positivo em relação à meta e ao ano passado (crescimento de 26%), 
devido, basicamente, a menor realização das despesas no ano. Para 2018, a previsão é manter o índice 
próximo de 50% de sustentabilidade. 

O resultado do indicador de Captação de Recursos Externos, um pouco abaixo da meta, deve-se a maior 
realização das receitas compulsórias (5%) e a postergação de projetos estruturantes para 2018. 

O Resultado Operacional apresentou o melhor desempenho dos últimos anos, devido, basicamente, a 
maior realização das receitas compulsórias e menor realização das despesas. Como a produção foi 
equivalente ou superior a de 2016, pode-se inferir que houve um ganho de produtividade, com relação ao 
uso da receita de contribuição nos negócios. 

 
3.2- Informações sobre a gestão 

Seguem abaixo os objetivos estratégicos com foco nos processos internos, pessoas e tecnologia: 
 

3.2.1- Buscar a excelência operacional dos projetos 
 

Descrição: Aperfeiçoar o processo de gestão de projetos, de modo a assegurar a sua eficiência. 

Ficha do Objetivo: 

Período Janeiro a dezembro 2017 

Recursos 
-Pessoas competentes para gerir os projetos do SESI 

-Sistemas para gerir projetos. 

Responsável Gerência de Desenvolvimento Estratégico 

Apoios requeridos Gerente de Negócio 

Indicadores  
Execução de cronograma 

Execução orçamentária 

Partes interessadas  Clientes e Mantenedores 

Monitoramento Reuniões de Análise Estratégica e Reunião Gerencial 
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Ações que contribuíram para o alcance do Objetivo: 

- Consolidação do EPM como ferramenta de gestão de projetos na entidade. 

- Realização do plano de ação para melhorar o indicador de execução orçamentária dos projetos da 
entidade. 

Indicadores: 

Indicadores Medição Fórmula 
2017 

Meta 
2018 Meta  Real 

Execução de 
cronograma 

 
Trimestral 

Projetos com desvio < 10% / 
Total de projetos 

80% 74% * 

Execução 
orçamentária 

 
Trimestral 

Despesas realizadas / Despesas 
previstas no período x 100 

90% 75% * 

* Por revisão do Planejamento Estratégico (Mapa Estratégico), esse objetivo não será acompanhado em 2018. Esses 
indicadores serão analisados por projetos, bimestralmente, nas Reuniões Gerenciais com o Superintendente e Gerentes 
de Gestão.  

 

Análise: 

Execução de cronograma e Execução orçamentária – esses resultados, abaixo do planejado, ocorreram 
devido ao atraso em algumas atividades previstas nos projetos da carteira de 2017 que foram 
replanejadas para 2018, com pequeno impacto no prazo final do projeto. 

 
 

3.2.2 - Otimizar os processos do negócio e de apoio com foco na satisfação dos clientes   
 

Descrição: Alinhar e direcionar os diversos processos para atendimento com excelência através de um 
portfólio de processos, mapeado e aperfeiçoado, com orientação permanente ao cliente. 

Ficha do Objetivo: 

Período Janeiro a dezembro 2017 

Recursos Pessoas competentes para gerir a otimização dos processos SESI 

Responsável Gerência de Desenvolvimento Estratégico 

Apoios requeridos Gerente de Negócio e Gerência de Qualidade do Corporativo  

Indicadores  Eficiência dos processos 

Partes interessadas  Clientes e Mantenedores 

Monitoramento Reuniões de Análise Estratégica  

 

 

Ações que contribuíram para o alcance do Objetivo: 

- Execução do Plano de Implementação dos processos reprojetados ou melhoria de processos; 

- Recertificação do escopo do SESI na NBR ISO 9001:2015. 
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Indicador: 

Indicadores Medição Fórmula 
2017 

Meta 
2018 Meta  Real 

Eficiência dos 
processos 

 

Anual 

(Nº de indicadores de processos 
redesenhados que apresentam 
desempenho igual ou superior 
ao limite aceitável / Total de 
indicadores de processos 
redesenhados com medição no 
período) * 100 

100% 97% 100% 

Análise: 

Realizadas as ações pelo Escritório de processos na (re)desenho dos seguintes projetos de processo: Gerir 
Manifestações de Clientes, Contas a Receber - SESI Valença, SMD SESI, Processo Financeiro SESI RV 
(Bilheteria e Varanda).  

Pendentes as ações de validação do Plano de Implementação do projeto de processo Secretaria Unificada 
SESI (EC, EJA e ER).  
 
3.2.3 - Buscar excelência operacional dos negócios 
 

Descrição: A busca da excelência operacional, nos principais serviços, tem como objetivo atingir a 
qualidade da prestação do serviço buscando a satisfação dos clientes. 

 

Ficha do Objetivo: 

Período Janeiro a dezembro 2017 

Recursos 

-Infraestrutura das Unidades adequadas para o atendimento 

-Pessoas competentes para realizar a operação dos serviços 

-Sistemas para gerir as informações dos atendimentos 

Responsável Gerente de Negócio 

Apoios requeridos Gerente de Unidade 

Indicadores  
% de cumprimento dos padrões da auditoria (visita) técnica dos produtos 
prioritários 

Partes interessadas  Clientes 

Monitoramento Reuniões de Análise Estratégica  

 

Ações que contribuíram para o alcance do Objetivo: 

- Reestruturação das auditorias (visitas) técnicas de Qualidade de Vida/SSI; 

- Reestruturação das auditorias (visitas) técnicas de Educação (EJA e Ed. Continuada); 

- Estruturação das auditorias (visitas) técnicas de Educação Regular, realizando visitas piloto em escolas. 
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Indicador: 

Indicadores Medição Fórmula 
2017 Meta 

2018 Meta  Real 

% de cumprimento dos 
padrões da auditoria 
(visitas) técnica dos 
produtos prioritários 

 

Anual 

Total de padrões 
atendidos/total 

padrões previstos x 
100 

100% 65% 
Em 

definição 

Saúde 100% 70% - 

Segurança 100% 60% - 

Odontologia 100% 62% - 

RSC 100% 63% - 

Vida Saudável 100% 48% - 

EJA 100% 81% - 

Educação Continuada 100% 66% - 

Análise: 

Esse indicador está em processo de estabilização, em função de ter sido alterada a metodologia de 
auditoria técnica no final de 2016, tendo sido esta a primeira medição. Para 2018, está em processo de 
revisão a sua forma de medição para definir a meta. 

O resultado acima reflete o momento da análise anual (visita técnica), quando é elaborado o Plano de 
Melhoria Técnica (PMT) para sanar as lacunas identificadas no processo. Todas as Unidades possuem 
PMT em andamento e, considerando que ações deste plano foram executadas e se mostrarem eficazes, 
esses percentuais de cumprimento, nos produtos prioritários, tendem a evoluir. 

 

3.2.4 - Assegurar a efetividade nos processos de vendas 
 

Descrição: Intensificar a atuação de relacionamento com mercado, buscando a efetividade nos processos 
de vendas e a qualidade nas entregas. 

Ficha do Objetivo: 

Período Janeiro a dezembro 2017 

Recursos 
Pessoas competentes para gerir o relacionamento com os clientes 

Sistemas para gerir as informações de relacionamento com o cliente 

Responsável Gerente de RM 

Apoios requeridos Gerentes de Negócio e de Unidades 

Indicadores  Taxa de conversão de propostas  

Partes interessadas  Clientes e Mantenedores 

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

 

Ações que contribuíram para o alcance do Objetivo: 

- Implantação da nova ferramenta CRM; 

- Realização de visitas às Unidades do Interior com foco no alinhamento de processos. 
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Indicador: 

Indicadores Medição Fórmula 
2017 

Meta 
2018 Meta  Real 

Taxa de 
conversão de 
propostas  

 
 

Trimestral 
(Número de propostas 
efetivadas/Total de propostas 
enviadas) x 100 

45% 49% 50% 

Análise: 

Resultado positivo em relação à meta estabelecida. Destaca-se que as Unidades do Interior apresentaram 
maior dificuldade na conversão de propostas com uma média de 47%. Para 2018, a proposta é manter o 
mesmo patamar de conversão. 

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

Descrição: Aumentar a produtividade dos recursos (financeiros, humanos e físicos) aplicados nas áreas-
fim, otimizando os processos internos e incorporando novas tecnologias.  

 

Ficha do Objetivo: 

Período Janeiro a dezembro 2017 

Recursos 
-Sistemas para gerir as informações financeiras 

-Pessoas competentes para gerir as informações financeiras 

Responsável Superintendente SESI 

Apoios requeridos Gerente de Negócio e Gerência de Planejamento e Orçamento Corporativo  

Indicadores  
Taxa de recursos destinados para o negócio 

Produtividade por colaborador 

Partes interessadas  Força de Trabalho e Mantenedores 

Monitoramento Reuniões de Análise Estratégica 

 

Ações que contribuíram para o alcance do Objetivo: 

- Monitoramento dos Programas de Ação dos Gerentes; 

- Análises sistemáticas mensais de desempenho das Unidades com ênfase no uso da receita compulsória 
e as despesas com pessoal, serviços de terceiros, entre outras. 

Indicadores: 

Indicadores Medição Fórmula 
2017 

Meta 
2018 Meta  Real 

Taxa de recursos 
destinados para o 
negócio 

 

Trimestral 

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

87% 86% 89% 
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Produtividade por 
colaborador 

 Trimestral 

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

70,5 71,6 70,6 

Análise: 

Taxa de recursos destinados para o negócio – apesar desse resultado ter ficado um ponto percentual 
abaixo da meta, o patamar acima de 85% de recursos destinados para o negócio é positivo quando 
comparado com outros regionais do SESI. Para 2018, a meta calculada de acordo com o orçamento 
apresenta um pequeno crescimento. 

Produtividade por colaborador – resultado positivo em relação à meta devido à redução da contratação 
que estava programada para o ano. Para 2018, a meta permanece no mesmo patamar de 2017, devido, 
principalmente, à previsão de contratação de profissionais da Educação para a ampliação do Ensino 
Médio. 

 
3.2.6 - Implantar a gestão de portfólio de produtos 
 

Descrição: Inicialmente visa acompanhar o andamento do projeto de implantação da gestão de portfólio. 
Após sua implantação, será necessário definir indicadores para medir a performance do portfólio. 

 

Ficha do Objetivo: 

Período Janeiro a dezembro 2017 

Recursos Pessoas competentes para gerir o portfólio de produtos 

Responsável Gerência de Desenvolvimento Estratégico 

Apoios requeridos Gerentes de Negócio e de Unidades 

Indicadores  Cumprimento do plano de implantação da gestão de portfólio 

Partes interessadas  Clientes 

Monitoramento Reuniões de Análise Estratégica 

 

Ações que contribuíram para o alcance do Objetivo: 

- Execução e avaliação do processo de gestão de portfólio; 

- Definição da árvore de produtos e informatizando a coleta/tratamento/disponibilização do desempenho 
dos produtos para a tomada de decisão. 

 

Indicadores: 

Indicadores Medição Fórmula 
2017 

Meta 
2018 Meta  Real 

Cumprimento 
do plano de 
implantação da 
gestão de 
portfólio  

Anual 
Total de ações realizadas/total 
de ações previstas no período x 
100 

100% 100% * 

* Por revisão do Planejamento Estratégico (Mapa Estratégico), esse objetivo não será acompanhado no Mapa 
Estratégico, pois o plano de implantação da gestão de portfólio já foi executado. 

 



 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2017                                                                                                                                                         SESI/BA         

  42  
 

Análise: 
As ações programadas para o ano foram concluídas, conforme detalhamento abaixo: 

 Desenvolvido o modelo e aprovado pelas lideranças; 

 Desenvolvido a análise do portfólio do ano anterior (2016); 

 Disseminadas as informações em reunião de Planejamento com as principais lideranças.  
 

3.2.7 - Desenvolver projetos de melhoria ou criação de novas soluções 
 

Descrição: Desenvolver tecnologias que possibilitem a adaptação/desenvolvimento do atual portfólio e a 
criação de novos produtos para atender à necessidade da indústria. 

 

Ficha do Objetivo: 

Período Janeiro a dezembro 2017 

Recursos 
Pessoas competentes para gerir e operacionalizar o projeto 

Recursos financeiros do Departamento Nacional 

Responsável Gerente de Negócio de Qualidade de Vida/SSI 

Apoios requeridos Gerente de Unidade Lucaia 

Indicadores  

Temática gestão de absenteísmo e retorno ao trabalho: 

Número de regionais capacitados 

Número de produtos desenvolvidos 

Partes interessadas  Clientes e Mantenedores 

Monitoramento Reuniões de Análise Estratégica 

 

Ações que contribuíram para o alcance do Objetivo: 

- Acompanhamento do plano de ação do Centro de Inovação SESI de Prevenção da Incapacidade; 

- Desenvolvimento do serviço de consultoria em prevenção da incapacidade e gestão do retorno ao 
trabalho na indústria (Stay at work, helpline e trabalho em grupos de trabalhadores); 

- Desenvolvimento de quatro cursos: três de prevenção da incapacidade para médicos do trabalho; 
recursos humanos; para supervisores; um de Epidemiologia básica das faltas ao trabalho. 

 

Indicadores: 

Indicadores Medição Fórmula 
2017 

Meta 
2018 Meta  Real 

Número de 
regionais 
capacitados   

Trimestral Valor Absoluto 9 10 * 

Número de 
produtos 
desenvolvidos  

 Trimestral Valor Absoluto 5 11 * 
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Análise: 
Em relação ao Número de regionais capacitados, destaca-se a realização de 26 capacitações para os 10 
regionais mencionados no indicador. 
Em relação ao Número de produtos desenvolvidos, foram desenvolvidas 06 capacitações e 05 
consultorias. 

* Metas em definição. 
 

3.2.8 - Fortalecer o relacionamento e a comunicação externa e interna 
 

Descrição: Aprimorar o relacionamento com os clientes, visando a sua fidelização, melhoria da 
comunicação externa e ampliando o seu conhecimento sobre os serviços do SESI. 

 

Ficha do Objetivo: 

Período Janeiro a dezembro 2017 

Recursos 

Infraestrutura das Unidades para atendimento 

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

Sistemas para gerir as informações dos atendimentos (temáticos e SIME) 

Responsável Gerente de RM e da Gerência de Desenvolvimento Estratégico 

Apoios requeridos Gerentes de Unidades e Gerência de Comunicação Corporativa  

Indicadores  
Taxa de Fidelização  

Taxa de indústrias atendidas em mais de um serviço 

Partes interessadas  Clientes 

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

 

Ações que contribuíram para o alcance do Objetivo: 

- Execução do planejamento de comunicação, tomando como base os relatórios enviados pelas unidades; 

- Realização de eventos de SST voltados para empresas industriais e sindicatos; 

- Planejamento da campanha de comunicação de SST e execução da campanha de odontologia. 

Indicadores: 

Indicadores Medição Fórmula 
2017 

Meta 
2018 Meta  Real 

Taxa de 
Fidelização  

 

Trimestral 

Número de estabelecimentos 
industriais atendidos pelo SESI 

no ano/Total de 
estabelecimentos industriais 
atendidos pelo SESI no ano 

anterior X 100 

70% 68% 80% 

Taxa de 
indústrias 

atendidas em 
mais de um 

serviço 

 
Trimestral 

Nº de empresas industriais 
atendidas por mais de um 

serviço/ Nº total de empresas 
industriais atendidas*100 

55% 46% 60% 
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Análise: 

Em relação à Taxa de Fidelização, o realizado ficou bem próximo da meta estabelecida, tendo um desafio 
significativo para o próximo ano. Vale destacar que foram atendidos 1.752 novos estabelecimentos 
industriais. 

A Taxa de indústrias atendidas em mais de um serviço, demonstra que os atendimentos realizados 
concentram em um único serviço (1.772 industriais atendidas). Destaca-se que 470 indústrias foram 
atendidas em mais de um serviço. Para 2018, o desafio é significativo.  

 

3.2.9 - Fortalecer o relacionamento com os fornecedores e parceiros estratégicos 
 

Descrição: Intensificar o relacionamento com os fornecedores e parceiros estratégicos (credenciados), 
desenvolvendo, programas, projetos e iniciativas para aumentar a abrangência de atuação e a efetividade 
do SESI, integrando competências internas e de parceiros. 

 

Ficha do Objetivo: 

Período Janeiro a dezembro 2017 

Recursos 

Infraestrutura das Unidades para atendimento 

Pessoas competentes para interagir com os fornecedores críticos e parceiros 

Sistema para gerir o credenciamento. 

Responsável Superintendente SESI 

Apoios requeridos Gerente de Negócio, de Unidades e Gerência de Suprimentos Corporativa  

Indicadores  
Avaliação dos fornecedores críticos 

Crescimento do número de empresas credenciadas no interior 

Partes interessadas  Clientes e Fornecedores 

Monitoramento Reuniões de Análise Estratégica  

 

Ações que contribuíram para o alcance do Objetivo: 

- Aperfeiçoamento do modelo de Credenciamento, contemplando: revisão de dossiê, implantação do 
sistema, melhoria do processo. 

 

Indicadores: 

Indicadores Medição Fórmula 
2017 

Meta 
2018 Meta  Real 

Avaliação dos 
fornecedores 
críticos 

 
 

Anual 
Média da avaliação dos 
fornecedores críticos 

90% 89% 90% 

Crescimento do 
número de 
empresas 
credenciadas no 
interior 

 
Anual 

(Nº de empresas credenciadas 
no interior no ano/ Nº de 
empresas credenciadas no 
interior no ano anterior) X 100 

10% 27% 15% 
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Análise: 

Avaliação dos fornecedores críticos – o desempenho ficou próximo da meta e se mantém, historicamente, 
acima de 86% de satisfação com os fornecedores críticos. 

Destaca-se o crescimento significativo do número de empresas credenciadas no interior, que já 
ultrapassou a meta estipulada para 2018. 

 

3.2.10 - Ampliar atuação setorial, contribuindo para o associativismo 
 

Descrição: Desenvolver, em parceria com sindicatos, programas, projetos e iniciativas por segmentos 
industriais para aumentar a abrangência de atuação e a efetividade do SESI, integrando competências 
internas e de parceiros, considerando a realidade/especificidade de cada segmento a ser atendido. 

 

Ficha do Objetivo: 

Período Janeiro a dezembro 2017 

Recursos 

Infraestrutura das Unidades para atendimento 

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

Responsável Gerente de RM 

Apoios requeridos Gerentes de Negócio e de Unidades 

Indicadores  
Taxa de atendimento de sindicatos 

Indústrias sindicalizadas atendidas  

Partes interessadas  Clientes e Mantenedores 

Monitoramento Reuniões de Análise Estratégica  

 

Ações que contribuíram para o alcance do Objetivo: 

- Atuação de forma estratégica junto aos líderes Sindicais visando à oferta do portfólio de serviços para as 
indústrias associadas; 

- Realização de eventos de SST voltados para os setores prioritários em parceria com os sindicatos. 

 

Indicadores: 

Indicadores Medição Fórmula 
2017 

Meta 
2018 Meta  Real 

Taxa de 
atendimento de 
sindicatos 

 
 

Trimestral 
Número de sindicatos 

atendidos/ total de sindicatos 
filiados a FIEB*100 

55% 56% * 

Indústrias 
sindicalizadas 
atendidas  

 Trimestral Valor Absoluto 650 645 * 

* Por revisão do Planejamento Estratégico (Mapa Estratégico), esse Objetivo não será acompanhado em 2018. Os 
indicadores “Taxa de atendimento de sindicatos” e “Indústrias sindicalizadas atendidas” serão acompanhados na 
segmentação de estabelecimentos industriais atendidos, respectivamente. 
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Análise: 

Em relação à “taxa de atendimento de sindicatos”, destaca-se o cumprimento da meta do ano, que 
equivale a convênios firmados com 24 sindicatos.  

Em relação às indústrias sindicalizadas atendidas, o resultado está em linha com a meta, demonstrando a 
eficácia dos convênios firmados para as duas áreas de negócio – Educação e Qualidade de Vida/Saúde e 
Segurança na Indústria. 

 

3.2.11 - Assegurar a infraestrutura adequada à atuação requerida 
 

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

 

Ficha do Objetivo: 

Período Janeiro a dezembro 2017 

Recursos 

Infraestrutura das Unidades 

Recursos financeiros para operacionalizar o objetivo 

Fornecedores aptos para executar os serviços 

Responsável Superintendente SESI 

Apoios requeridos Gerente do Suporte ao Negócio e Superintendência de Engenharia Corporativa  

Indicadores  Taxa de realização de investimentos em infraestrutura 

Partes interessadas  Clientes, Força de Trabalho, Fornecedores, Sociedade e Mantenedores 

Monitoramento Reuniões de Análise Estratégica e Reuniões semanais com a Engenharia 

 

Ações que contribuíram para o alcance do Objetivo: 

- Acompanhamento do plano de investimento para 2017 

 

Indicadores: 

Indicadores Medição Fórmula 
2017 

Meta 
2018 Meta  Real 

Taxa de 
realização de 
investimentos em 
infraestrutura 

 
 

Trimestral 

(Total de investimentos realizados em 
construções e reformas / Total de 

investimentos aprovados construções 
e reformas) x 100  

100% 56% 100% 

Análise: 

Esse resultado deve-se a postergação da construção do prédio da Escola em Feira de Santana, da Agência 
em Teixeira de Freitas e da requalificação da Unidade Norte, dos prédios anexos da Unidade em Itapagipe 
e da Agência em Jequié. Vale destacar esses investimentos foram reprogramados para 2018. 

Em 2017, foram gastos R$ 11,9 milhões em construções e reformas. 

 

3.2.12 - Modernizar a tecnologia da informação 
 

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

Período Janeiro a dezembro 2017 

Recursos 

Infraestrutura de Rede nas Unidades 

Recursos financeiros para operacionalizar o objetivo 

Pessoas competentes em desenvolvimento de sistemas 

Fornecedores aptos para executar os serviços. 

Responsável Gerente do Suporte ao Negócio 

Apoios requeridos Gerentes de Negócio, de Unidades e Corporativo (TI) 

Indicadores  
Taxa de realização de investimento em TI 

Cumprimento do Programa de Modernização Tecnológica 

Partes interessadas  Clientes, Força de Trabalho e Mantenedores 

Monitoramento Reuniões de Análise Estratégica e Reuniões do Comitê de TI. 

 

Ações que contribuíram para o alcance do Objetivo: 

- Execução do Programa de Modernização Tecnológica; 

- Execução do programa de modernização em Qualidade de Vida, contemplando a informatização do 
desempenho dos produtos. 

Indicadores: 

Indicadores Medição Fórmula 
2017 

Meta 
2018 Meta  Real 

Taxa de 
realização de 

investimento em 
TI 

 
 

Trimestral 

(Total de investimentos 
realizados em TI) / (Total de 

investimentos aprovados em TI) 
x 100  

100% 71% 100% 

Cumprimento do 
Programa de 

Modernização 
Tecnológica 

 
Trimestral 

(Total de ações realizadas/total 
de ações previstas no período) x 

100 
100% 82% 100% 

Análise: 

Os investimento em TI tiveram uma realização de 71% em relação ao que foi orçado para 2017, devido, 
basicamente, a não realização dos investimentos nas Unidades de Negócio, que foram reprogramados 
para 2018. Em 2017, foram gastos R$ 876 mil em investimento em TI. 

Em relação ao Cumprimento do Programa de Modernização Tecnológica, destacam-se as seguintes etapas 
não concluídas que foram remanejadas para 2018: módulo de gestão de cursos do SESI Valença; LMS 
integração das matrículas e notas do sistema de educação (Totvs); reserva online (site) do sistema de 
hotelaria; sistema de credenciamento (aplicação que irá gerenciar os contratos dos credenciados); 
pagamento online das mensalidades da escola e dos cursos; finalização da implantação do CRM Microsoft. 

 

3.2.13 - Promover a retenção, atração e valorização das pessoas 
 

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

Período Janeiro a dezembro 2017 

Recursos 

Recursos financeiros para operacionalizar o objetivo 

Colaboradores competentes para desenvolver pessoas 

Fornecedores aptos para executar os treinamentos e para a aplicação da Pesquisa 
de Clima 

Responsável Gerente do Suporte ao Negócio 

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

Indicadores  

Clima Organizacional 

Taxa de Desligamento Voluntário 

Capacitações por trabalhador 

Partes interessadas  Força de Trabalho 

Monitoramento Reuniões de Análise Estratégica 

 

Ações que contribuíram para o alcance do Objetivo: 

- Aplicação da Pesquisa de Clima Organizacional. 

- Iniciado o Programa de Desenvolvimento de Líderes para o SESI. 

- Realizado o Programa de Aperfeiçoamento Consultor SESI em Soluções de Saúde Corporativa para 12 
profissionais do DR-BA, contemplando 168 horas de capacitação. 

- Realizado o Curso de Formação de Consultores SESI em Soluções Integradas, 30 profissionais, 100 horas 
de treinamento. 

Indicadores: 

Indicadores Medição Fórmula 
2017 

Meta 
2018 Meta  Real 

Clima 
Organizacional 

 
 

Bienal 
Consolidação da pesquisa de 

Clima Organizacional 
80% 86% - 

Taxa de 
Desligamento 

Voluntário 

 Trimestral 
(Número de desligamentos 

voluntários / Total de 
desligados) x 100 

20% 26% 20% 

Capacitações por 
trabalhador 

 
Semestral 

Somatório das horas de 
capacitação/ Quantidade média 

de trabalhadores  
55 66 55 

Análise: 

Com relação ao Clima Organizacional, o resultado foi positivo no total do SESI. As Unidades receberam as 
informações específicas que foram analisadas e, caso necessário, será elaborado um plano de ação para 
melhoria dos itens. Dada a frequência bienal, não há previsão de nova edição em 2018. 

Sobre a Taxa de Desligamento Voluntário, o resultado acima da meta, mas permanece o mesmo realizado 
em 2016 (26%). Esse resultado é devido, principalmente, à rotatividade de professores. A Gerência de 
Educação já está tratando essa situação no Plano do Mapa de Riscos. 

O indicador Capacitações por trabalhador teve resultado positivo em função, principalmente, do 
investimento nos profissionais de educação cuja meta é de 80 horas de capacitação por ano. 
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3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico 
 

3.3.1- Estágio de desenvolvimento 

O Planejamento Estratégico (PE) do SESI Bahia é realizado há quase duas décadas, tendo passado por 
várias melhorias em seus padrões de trabalho, a exemplo de: adoção da metodologia do BSC; maior 
equilíbrio na definição das estratégias entre as partes interessadas; maior alinhamento das estratégias do 
DR/BA com as estratégias do Sistema FIEB, Sistema Indústria e SESI/DN; elaboração e acompanhamento 
de projetos em fóruns gerenciais, a exemplo 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 PE atenda às necessidades de todas as partes 
interessadas e que envolva todas as áreas e Unidades, tornando o processo dinâmico e participativo. 

A formulação da estratégia é a etapa do PE onde os fundamentos e os cenários internos e externos são 
analisados, acordados e validados pela Organização. 

No PE, os cenários são particularmente úteis para: 

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

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

- Subsidiar a elaboração da Matriz SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças). 

O atual ciclo de Planejamento Estratégico tem o horizonte de 2015 a 2018. Assim, o exercício em 
referência é o terceiro desse ciclo e os resultados obtidos ainda que, em alguns casos, abaixo das metas 
estabelecidas, avançaram na direção dos objetivos estratégicos de médio prazo, já demonstrados 
anteriormente. 

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

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

O Superintendente, a equipe de desenvolvimento do planejamento, os gerentes das unidades e os 
gerentes de processos convidados discutem as principais oportunidades e ameaças e o alinhamento das 
estratégias anteriores ao novo cenário.  

Essas análises são realizadas em dois momentos pré-determinados: 1) A cada quatro anos, de maneira 
mais aprofundada, são eleitos os cenários mais prováveis e elaborada a Matriz SWOT e o Mapa 
Estratégico do ciclo; 2) Anualmente, esses cenários são reavaliados e elege-se o mais provável no 
horizonte de um ano que irá balizar as eventuais atualizações do Mapa Estratégico. São realizadas 
revisões no PE sempre que mudanças significativas são observadas no macroambiente, a exemplo da crise 
financeira que modificou o cenário nacional. 

A definição dos Objetivos Estratégicos e suas descrições são objeto das reuniões de planejamento e/ou 
reuniões gerenciais, buscando-se sempre o consenso e a preservação do alinhamento com o 
planejamento do Sistema FIEB e do SESI/DN. Em seguida, é montado o Mapa Estratégico com as relações 
de causa e efeito para nova discussão. Este mapa apresenta os Objetivos Estratégicos que são 
estruturados a partir das seguintes perspectivas: Cumprimento da Visão, Cliente, Financeira, Processos 
Internos, Pessoas e Tecnologia.  

 

3.3.3- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 

Para cada Objetivo Estratégico são estabelecidos de um a três indicadores de desempenho, buscando-se a 
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referência média de “1,5 indicador por objetivo”. Na escolha do indicador é considerada a sua pertinência 
ao objetivo, a facilidade de coleta e a possibilidade de se fazer uma medição consistente. Sempre é 
definido um indicador de resultado e, quando pertinente, também um indicador de tendência, 
geralmente com periodicidade de medição inferior. Algumas vezes, faz-se necessário alinhar/adotar 
alguns indicadores com as estratégias corporativas do Sistema FIEB e do SESI/DN. 

Todos os indicadores possuem uma ficha técnica e, de acordo com a hierarquia, são classificados em 
estratégicos (compõem o Mapa Estratégico), gerenciais (relacionados a uma área de competência, sendo 
monitorados pelas Gerências de Negócio e de Gestão) e os operacionais (indicadores relativos aos 
processos e operações das Unidades).  

Os indicadores estratégicos foram descritos nos itens 3.1 e 3.2 acima. 
 

3.3.4- Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade 

O Planejamento Estratégico é elaborado para um horizonte de quatro ou cinco anos, com revisão anual, 
conforme orientação do Sistema FIEB. A atualização das informações é feita durante os ciclos anuais de 
revisão do PE. O plano é revisto pelos líderes, juntamente com a equipe de planejamento, visando 
identificar os pontos que necessitam de ajustes ou de novas informações para serem revalidados. 

Se necessário, por identificação de mudanças externas ou internas potenciais, durante as reuniões 
trimestrais, são feitos ajustes, que devem ser aprovados pelo Superintendente ou pelo Conselho Regional, 
quando pertinente. 

Os riscos empresariais são considerados na definição das estratégias e na avaliação do modelo de 
negócio. São discutidos na análise ambiental e contemplados nos Objetivos Estratégicos com ações 
mitigadoras embasadas nas iniciativas estratégicas definidas. 

Seguem as descrições dos últimos ciclos: 

 Ciclo PE 2012-2016 - com foco nas macroestratégias de Educação de Qualidade; Soluções para a 
Qualidade de Vida; Inovação, Desenvolvimento sustentável e Interiorização. Destaca-se, nesse ciclo, a 
importância da inovação para o alcance da estratégia. 

 Ciclo PE 2015-2018 – revisão com base nos direcionamentos da nova Direção (Presidente e 
Superintendente cuja gestão foi iniciada em 2014), com foco nas macroestratégias de Inovação, Micro, 
Pequenas e Médias Empresas e Interiorização.  

 
3.3.5- Envolvimento da alta direção (Diretores) 

O Conselho Regional do SESI, cujo Presidente é o Diretor Regional do SESI, aprova o Plano de Ação anual, 
contendo o Planejamento Estratégico do SESI.  

O envolvimento do Superintendente acontece em todo o processo de formulação, desdobramento e 
avaliação do PE SESI. Desde a etapa inicial de análise dos cenários e elaboração da matriz swot e de riscos 
até as avaliações realizadas nas Reuniões Gerenciais (semanalmente) e Reuniões de Análise de Estratégica 
(trimestralmente).  

 
3.3.6- Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 

O PE é desdobrado do nível estratégico (Superintendência SESI), gerencial (Gerências de Negócios e de 
Gestão) e operacional (Unidades). O desdobramento no âmbito das Unidades é evidenciado pelo 
Programa de Ação (prioridades, indicadores, ações e projetos) dos Gerentes e demais colaboradores. 

Os gerentes de unidades têm o seu desempenho avaliado pelo cumprimento do Programa de Ação que é 
monitorado, semestralmente, pelos líderes (Superintendente e Gerentes de Negócio) com devida 
devolutiva ao gerente.  

As análises críticas das Unidades ocorrem, trimestralmente, nas Reuniões de Análise Estratégica que 
atendem a seguinte pauta mínima: Mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes 
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para a gestão (Ex: Matriz SWOT); Informação sobre o desempenho e a eficácia da gestão; Análise do 
cumprimento do Programa de Ação (metas e ações definidas para os indicadores financeiros, produção e 
processos dos produtos e serviços); Eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades; 
Gestão de Mudança; entre outros. 
 
3.3.7- Principais dificuldades e mudanças previstas 

As principais dificuldades e mudanças/ações decorrentes foram: 

 Necessidade de aumento da escala de atendimentos (cobertura de mercado, principalmente no 
interior, de modo a utilizar a capacidade instalada prevista das unidades), num período de 
recessão da economia, em particular para a indústria, com reflexos na receita de contribuição 
(compulsório). Esse contexto exige esforço em dois principais sentidos: gestão rigorosa nos gastos 
de custeio e busca pelo aumento das receitas de serviços. 

 Com relação ao alcance da meta da gratuidade, no momento da matrícula foi constatado que 
candidatos, embora classificados no processo seletivo, estavam fora do perfil de renda familiar 
definido e publicado em edital, impossibilitando o alcance do percentual inicialmente definido via 
Educação Regular, o que levou à decisão de ampliação da oferta de EJA na gratuidade por ser um 
segmento do serviço educacional que possibilita início a qualquer momento do ano. 
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4- Governança  
4.1- Descrição das estruturas de governança 

 

 
 

O SESI DR Bahia possui um Conselho Regional, órgão normativo e deliberativo de natureza colegiada, 
incumbido de estabelecer as diretrizes políticas e estratégicas de atuação. O Conselho é composto por 
representantes da indústria, dos trabalhadores, do Ministério do Trabalho e Emprego, do Governo do 
Estado e da área de comunicação. Considera-se esse Conselho também como uma importante fonte de 
identificação das necessidades dos clientes (indústrias e trabalhadores). O seu caráter deliberativo, em 
instância superior, define e monitora as ações do SESI. Logo, essas necessidades passam a guiar a 
própria entidade, confirmando o foco no cliente. 

O presidente da Federação das Indústrias, regimentalmente, é o Diretor Regional do SESI, que escolhe o 
Superintendente, os gerentes de negócios e de unidades, compondo, assim, a Alta Administração da 
Entidade. A atuação do DR/BA, em 2017, 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 (MPE) não mais contribuírem compulsoriamente, em virtude do tratamento tributário 
simplificado do Simples Nacional ou do Super Simples, elas continuam sendo regularmente atendidas, 
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pois são consideradas como mantenedores políticos que, justamente por seu porte, necessitam de 
apoio do SESI. 

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

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

 Existência de instâncias de escuta das PI: uma ouvidoria geral do Sistema FIEB, além da atuação via 
Comitê de Ética, para receber e tratar manifestações de mantenedores, clientes, força de trabalho, 
sociedade e fornecedores; e outra, com foco no cliente, intitulada Serviço de Apoio ao Cliente 
(SAC) para todas as Unidades do SESI; 

 Cumprimento do Regulamento de Licitações e Contratos que assegura aos fornecedores igualdade 
de condições. 

 

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

 

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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4.2- Gestão de riscos e controles internos 
 

Em 2017, em conformidade com a ISO 9001:2015, foi desenvolvido um procedimento que tem como 
objetivo definir a metodologia e rotinas para identificação, análise, avaliação e controle dos riscos 
decorrentes da gestão da organização, implantando medidas de controle necessárias relacionados aos 
processos, atividades e serviços realizados pelo SESI.  

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

 

4.2.1- Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 

Não há uma área no SESI dedicada exclusivamente a esse fim, contudo, o SESI dispõe de controles 
internos e de instrumentos padronizados de monitoramento e acompanhamento da gestão e da 
operação. 

A eficiência da sistemática adotada é demonstrada pelos órgãos internos (Conselhos Regional, Nacional) e 
externos (auditoria externa independente, auditorias de CGU/TCU) de controle. 

O acompanhamento mensal pelo Conselho Regional, mediante reuniões de análises do desempenho, é 
um dos pilares do Controle Interno. Além disso, há ainda os seguintes mecanismos de controles: 

 Reuniões trimestrais de Análise Estratégica (RAE) – verificação do cumprimento do Plano 
Estratégico; 

 Reuniões Gerenciais semanais – alinhamento e acompanhamento da operação; 

 Auditorias externas da ISO; 

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

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

 
4.2.2- Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna 

 

Conforme informado no item 4.2.1, o SESI não dispõe de uma área específica voltada à Auditoria Interna. 
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5- Relacionamento com a sociedade  
 
5.1- Canais de acesso do cidadão 
O SESI DR BA disponibiliza vários canais de comunicação com as suas diversas partes interessadas, 
incluindo a Sociedade, como pode ser verificado no detalhamento a seguir.  
 

5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados 

Ampliar a transparência dos atos praticados pelas entidades que compõem o Sistema FIEB é uma das 
características da Ouvidoria Geral, criada em maio de 2010. A Ouvidoria Geral é órgão de assessoramento 
vinculado à Presidência do Sistema e tem o objetivo de aprimorar o diálogo entre o Sistema e suas partes 
interessadas (clientes, fornecedores, força de trabalho e a sociedade), promovendo a solução de conflitos 
relevantes ou de problemas que não tenham sido resolvidos previamente pelo Serviço de Atendimento ao 
Cliente (SAC). Além disso, é um canal de recebimento de sugestões, elogios, críticas e denúncias, por meio 
do qual os usuários podem se manter anônimos ou se identificar, se assim desejarem, permitindo, neste 
caso, o retorno sobre as suas sugestões ou reclamações. O regimento da Ouvidoria prevê o sigilo das 
informações. 

É possível acessar a ouvidoria através do site da transparência do SESI Bahia 
(http://sis.fieb.org.br/SESI/transparencia/transparencia/integridade/ouvidoria.aspx) e por meio do site do 
Sistema FIEB (http://www.fieb.org.br/Pagina/2521/Sistema-Fieb--Ouvidoria.aspx). 

No interesse de manter a transparência dos atos praticados pela gestão, garantir a qualidade dos serviços 
prestados à sociedade e visando, sobretudo, estabelecer um elo de comunicação com o público interno e 
externo, o SESI dispõe de uma Ouvidoria, funcionando em ambiente informatizado.  

A estrutura de funcionamento, propósitos, prerrogativas e procedimentos deste canal, alicerçam-se em 
Regimento próprio, bem como na referendada função de Ouvidor Geral.  

Alinhada com uma visão moderna dos canais de comunicação e perseguindo as boas práticas de 
governança, a Entidade está realizando atualizações das funcionalidades do sistema da ouvidoria, as quais 
refletirão na otimização de acessos, ampliação das categorias dos temas, melhor monitoramento das 
informações e atendimento aos usuários, dentre outras. Estas ações estão compiladas no Projeto de 
Transparência, coordenado pelo Departamento Nacional, em curso, com ênfase na efetividade da gestão 
dos negócios.   

A organização vem assumindo o desafio de tratar as reclamações classificadas como anônimas, na 
perspectiva de contribuições que possam trazer à gestão, tais como identificar pontos de melhorias, 
permitir realinhar estratégias e criar novas soluções. Este posicionamento tem o firme propósito de 
perseguir a qualidade de suas ações e serviços.  

A seguir, apresentam-se os resultados com a classificação e frequência dos acessos realizados em 2017:  

 

MOTIVO Quantidade 

Crítica ou Reclamação 110 

Solicitação 51 

Denúncia 11 

Elogio 07 

Reclamação 12 

Sugestão 19 

TOTAL 210 

 
 

 
 

http://sis.fieb.org.br/SESI/transparencia/transparencia/integridade/ouvidoria.aspx
http://www.fieb.org.br/Pagina/2521/Sistema-Fieb--Ouvidoria.aspx
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5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O SESI Bahia disponibiliza diversos canais de comunicação à sociedade em geral e, particularmente, aos seus 
clientes, sendo eles: 

 Portal SESI (www.fieb.org.br/sesi), cujo principal objetivo é disponibilizar informações e acesso aos 
serviços prestados. Por meio deste canal, é possível conhecer o portfólio de serviços, solicitar 
contato com as áreas de Relações com o Mercado em todo estado, contatar unidades de negócio e 
solicitar informações mediante envio de formulário online. 

 Redes sociais – Facebook, Instagram e YouTube – entendidos como canais de relacionamento direto 
com os usuários das redes, sejam eles clientes ou a sociedade em geral. Nestas plataformas é 
possível enviar mensagens privadas ou públicas, solicitando informações ou manifestando dúvidas, 
reclamações ou elogios à entidade. Todas as solicitações são analisadas e posteriormente 
respondidas ao remetente dentro da própria rede social. 

 Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC SESI) – canal disponibilizado dentro do site SESI, no qual é 
possível enviar mensagens diretas e privadas, solicitando informações ou manifestando dúvidas, 
reclamações ou elogios à entidade. Todas as solicitações são analisadas e posteriormente 
respondidas ao remetente através de e-mail. 

 Ouvidoria Geral do Sistema FIEB e Ouvidoria do SESI (conforme descrito no item 5.1.1). 

 Atendimento direto na recepção das unidades operacionais. 

 Visitas dos profissionais técnicos, de relações com o mercado, gerentes e assessores às empresas. 

 Telefone e e-mail. 

 Caixas de sugestões – “Fale com o SESI”, disponíveis nas unidades operacionais. 

 Pesquisas de satisfação com espaços para críticas e sugestões. 

1,7% 1,2% 

90,3% 

6,8% 

Canais de Acesso 

E-mail Telefone Pessoalmente Site

Informações sobre o atendimento 

Natureza da 

Demanda 

Quantidade de 

Solicitações 
Atendidas Atendidas no Prazo 

Denúncias - - - 

Reclamações 1708 1390 80% 

Sugestões 2003 1458 72% 

Perguntas 390 358 100% 
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As solicitações e/ou reclamações são gerenciadas seguindo as orientações do Padrão “Gerir 
Manifestações das Partes Interessadas (MPI)”. Como prática de disseminação, são realizados 
treinamentos para repassar o procedimento aos profissionais que mantém contato direto com os clientes. 
As reclamações, dependendo da natureza e relevância, são tratadas com a devida discussão e repasse 
para as pessoas responsáveis pela solução do problema. As reclamações consideradas como não-
conformidades são tratadas conforme o Padrão de Tratamento de Não Conformidades, por meio do 
sistema ECM. 

Em se tratando de relatórios de atendimento nas redes sociais, o SESI Bahia utiliza os dados gerados pelo 
Facebook para avaliar itens como: tempo de resposta e eficiência no atendimento na referida Rede. Os 
dados servem de insumo para melhoria contínua no relacionamento com o cliente.   

Pelo SAC SESI, é possível quantificar as manifestações das partes interessadas, que podem ser: dúvidas, 
reclamações, solicitações e elogios. 

As manifestações dos clientes feitas via caixa de sugestões “Fale com o SESI” são registradas e tratadas no 
ECM. Através do sistema, é possível gerar um histórico de acompanhamento da manifestação e o fluxo 
das tratativas dadas.  

Constantemente, o SESI Bahia realiza melhorias em seus serviços, infraestrutura, canais de 
relacionamento e processos internos após verificação da relevância das manifestações. Uma dessas 
melhorias foi a implementação do site da transparência, dentro do Portal SESI, no qual os usuários podem 
realizar consultas diversas sobre a entidade. Dessa forma, o SESI assume o compromisso de elevar o nível 
de transparência de sua gestão e de ampliar o conhecimento geral de suas realizações. 
 

5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade 
 

Acesso às informações da Entidade 

Outros Documentos Endereço para A cesso 
Periodicidade de 

Atualização 

Missão, Visão e Valores http://sesi.fieb.org.br/sesi/Institucional/AtuacaoEstrategica/ Anual 

Regulamento do SESI 
http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/regu

lamento/ 
Permanente 

Execução Orçamentária 2017 
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-
diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx 

Trimestral 

Orçamento Aprovado 2018 

http://sis.fieb.org.br/SESI/transparencia/transparencia/lei-
de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-

orcamentarias.aspx 

Anual 

Execução Orçamentária 2014 a 
2016 

http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-
diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx Anual 

Estrutura Remuneratória 
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-
diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx 

Trimestral 

Relação de Dirigentes 
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-
diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx 

Trimestral 

Relação dos Membros do Corpo 
Técnico 

http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-
diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx 

Trimestral 

Demonstrações Contábeis 2016 
e 2017 

http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/demonstr
acoes-contabeis/demonstracoes-contabeis.aspx 

Anual 

http://sesi.fieb.org.br/sesi/Institucional/AtuacaoEstrategica/
http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/regulamento/
http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/regulamento/
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/SESI/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/SESI/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/SESI/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/lei-de-diretrizes-orcamentarias/lei-de-diretrizes-orcamentarias.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/demonstracoes-contabeis/demonstracoes-contabeis.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/demonstracoes-contabeis/demonstracoes-contabeis.aspx


 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2017                                                                                                                                                         SESI/BA         

  58  
 

Licitações e Editais                              
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/licitacoes
-e-editais/licitacoes-e-editais.aspx 

Permanente 

Regulamento/Regimento de 
Licitações e Contratos    

http://www.fieb.org.br/licitacoes/Regulamento_SESI.pdf Permanente 

Contratos   
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/contratos
-e-convenios/contratos-e-convenios.aspx 

Permanente 

Convênios    
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/contratos
-e-convenios/contratos-e-convenios.aspx 

Permanente 

Gratuidade   
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/gratuidad
e/gratuidade.aspx 

Permanente 

Relatório de Gestão 2016 e 2017                 
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integrida
de/integridade.aspx 

Anual 

Auditoria Independente 2016 e 
2017         

http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integrida
de/integridade.aspx 

Anual 

Código de Ética                                   
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integrida
de/integridade.aspx 

Sempre que houver 
alteração no 
documento 

Comitê de Ética                                   
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integrida
de/integridade.aspx 

Anual 

Dados de Infraestrutura                    
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/dados-
de-infraestrutura/dados-de-infraestrutura.aspx 

Anual 

SAC     
http://sis.fieb.org.br/SESI/transparencia/transparencia/sac/falec
onosco.aspx 

Sempre que houver 
alteração no 

conteúdo da página 
do SAC 

 

5.3 - Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários 

 

O SESI DR BA realiza pesquisas sistemáticas para aferir a satisfação dos clientes usuários de todos os seus 
serviços. Esta prática é valorizada pela entidade por se tratar de uma importante ferramenta gerencial 
para captação da percepção do cliente em diversos âmbitos. As diretrizes para sua execução estão 
registradas no Manual de Pesquisa de Satisfação para clientes Pessoa Física do SESI BA. 

 
 

Documento Endereço para Acesso 
Periodicidade de 

Atualização 

Manual de Pesquisa de 
Satisfação para clientes 
Pessoa Física do SESI BA 

Disponível no ECM – SESI 
BA 

Anual 

 

 

 

 

 

 

 

http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/licitacoes-e-editais/licitacoes-e-editais.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/licitacoes-e-editais/licitacoes-e-editais.aspx
http://www.fieb.org.br/licitacoes/Regulamento_SESI.pdf
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/contratos-e-convenios/contratos-e-convenios.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/contratos-e-convenios/contratos-e-convenios.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/contratos-e-convenios/contratos-e-convenios.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/contratos-e-convenios/contratos-e-convenios.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/gratuidade/gratuidade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/gratuidade/gratuidade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integridade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integridade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integridade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integridade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integridade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integridade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integridade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/integridade/integridade.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/dados-de-infraestrutura/dados-de-infraestrutura.aspx
http://sis.fieb.org.br/sesi/transparencia/transparencia/dados-de-infraestrutura/dados-de-infraestrutura.aspx
http://sis.fieb.org.br/SESI/transparencia/transparencia/sac/faleconosco.aspx
http://sis.fieb.org.br/SESI/transparencia/transparencia/sac/faleconosco.aspx
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5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes 

No quadro a seguir, são apresentados em resumo o Índice Geral de Satisfação (IGS) dos serviços SESI-BA 
voltados aos clientes usuários no ano de 2017. Os resultados das etapas semestrais de coleta de dados 
são consolidados para o ano e apresentados em forma de média numa escala de 0 a 10.  

 

 
 
  
 

5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários 

Os resultados obtidos na coleta de dados, ao longo do ano, são difundidos e analisados pelo 
superintendente, gerentes de negócio, assessores e gerentes de unidades. Com isto, são adotadas ações 
de melhoria necessárias para os processos, a infraestrutura, o relacionamento e a comunicação com o 
cliente relativos a cada serviço ofertado.  

 
 

 
  

Área/ Serviço 2017

Educação Regular - Estudantes MAI 8,3 OUT 8,3 8,3

Educação Regular - Pais e Resp. MAI 8,7 OUT 9,0 8,9

Educação de Jovens e Adultos - EAD ABR 9,2 SET 9,5 9,4

Educação de Jovens e Adultos -Pres ABR 9,3 SET 9,7 9,5

Educação Continuada ABR 9,1 AGO 9,5 9,3

SST na Unidade ABR 9,2 OUT 9,3 9,3

SST na Empresa ABR 9,3 OUT 9,0 9,2

Odontologia na Unidade MAI 9,4 NOV 9,5 9,5

Odontologia na Empresa MAI 9,6 NOV 9,7 9,7

Soluções em V. Saudável MAI 9,2 NOV 9,3 9,3

Centros Esportivos JUN 9,0 DEZ 9,1 9,1

Centro Turístico ABR 9,1 NOV 9,2 9,2

Projetos ISP MAI 9,0 OUT 9,3 9,2

Arte na Empresa ABR 9,5 OUT 9,4 9,5

Teatro ABR 9,5 OUT 9,7 9,6

RESP.SOCIAL

CULTURA

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE PESSOA FÍSICA 
Resultados 2017

2017.1 2017.2

EDUCAÇÃO

SST

VIDA SAUDÁVEL
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6- Desempenho financeiro e informações 
contábeis  

6.1- Desempenho financeiro do exercício 

 

A Entidade apurou desempenho orçamentário, financeiro e patrimonial positivos, refletindo o resultado 
das ações executadas pela gestão, em alinhamento com os objetivos e metas definidos no seu 
Planejamento Estratégico.  

O Resultado Operacional apurado no exercício foi positivo em R$ 25.995 mil, principalmente, devido ao 
desempenho da arrecadação compulsória. Em relação a 2016 (R$ 15.479 mil), a variação foi positiva em 
68%, refletindo o crescimento das receitas de serviços educacionais. Destaca-se que o resultado das 
atividades operacionais custeou aplicação de capital na construção e requalificação de novas unidades de 
negócios, bem como na aquisição de equipamentos, refletindo em investimentos no montante de           
R$ 17.602 mil.  

O Resultado Orçamentário apresentou um Superávit no montante igual a R$ 22.352 mil.  

O Superávit Patrimonial apurado foi de R$ 29.534 mil, representando 44% de incremento na comparação 
com o ano anterior (2016, R$ 20.477 mil). Mediante o reinvestimento do superávit auferido no seu 
patrimônio, a entidade incrementará suas ações, a fim de ampliar o alcance do seu atendimento, para 
cumprir com os objetivos estabelecidos.  

Em decorrência do superávit alcançado neste exercício, o Patrimônio Social (R$ 468.222 mil) evoluiu 7% 
comparado a 2016 (R$ 438.688 mil) e 12% comparado a 2015 (R$ 418.211 mil).  
 

Principais Receitas e Despesas 

O Resultado Operacional do SESI Bahia, em 2017, apresentou o melhor desempenho dos últimos anos, 
devido, basicamente, a maior realização das receitas compulsórias e menor realização das despesas. 
Considerando que a produção foi equivalente ou superior a de 2016, pode-se inferir que houve um ganho 
de produtividade, com relação ao uso da receita de contribuição nos negócios. 

 

Principais Receitas (em milhares de reais) 2016 2017 2018 

RECEITAS OPERACIONAIS 182.970 200.772 194.886 

Receita A - Contribuição Compulsória 123.047 124.107 112.794 

Receita B - Serviços 47.280 59.790 70.087 
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O significativo crescimento da receita de serviços em relação ao exercício anterior ocorreu, 
principalmente, pela ampliação da Educação Básica Regular, com o início da operacionalização das três 
novas escolas Ensino Médio em Feira de Santana, Barreiras e Ilhéus.  

Quanto aos serviços de Promoção da Saúde e SST, o resultado se deu pela oferta de soluções voltadas às 
necessidades da indústria e à viabilização dos serviços de SST e Promoção da Saúde nas unidades do 
SESI, principalmente nas novas unidades do interior do Estado. 

 

 

 

Principais Despesas (em milhares de reais) 2016 2017 2018 

DESPESAS OPERACIONAIS 167.492 174.777 188.811 

Despesa A - Pessoal e Encargos 90.447 92.220 103.521 

Despesa B - Serviços de Terceiros 55.545 57.927 60.695 

Despesa C - Materiais 5.350 6.927 8.297 

Despesa D - Transportes e Viagens  1.073 1.831 1.505 

Despesa E - Contribuições  9.761 9.888 10.869 

Despesa F - Convênios, Subvenções e Auxílios 249  185 212 

Despesa G - Outros 5.067  5.799 3.712 

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 37.376 17.614 33.070 

Despesa F - Investimentos 37.363 17.602 33.059 

Despesa G – Inversões Financeiras        14       12         11 

Total 204.868 192.391 221.881 

 

O crescimento da despesa, em relação ao ano anterior, foi decorrente de investimentos para a 
modernização e a ampliação da capacidade de atendimento nas áreas de Educação e Qualidade de 
Vida/Saúde e Segurança na Indústria, na Região Metropolitana de Salvador e no interior do Estado. 

 

 

Principais Receitas (em milhares de reais) 2016 2017 2018 

Receita C - Apoio Financeiro  8.740 11.639  8.513 

Receita D - Outras Receitas Correntes 2.200 3.968  2.788 

Receita E - Convênios 1.703 1.269  704 

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 14.832 13.972 26.995 

Receita F - Financeira 14.525 11.028   7.452 

Receita G - Auxílio DN     307     737 - 

Receita H - Saldo de Exercícios Anteriores - - 19.235 

Receita I - Outras Receitas - 2.207      308 

Total 197.802 214.744 221.881 
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6.2- Principais contratos firmados 
RELAÇÃO DOS DEZ MAIORES CONTRATOS (SESI DR BA) FIRMADOS NO EXERCÍCIO: 

CONTRATO OBJETO FAVORECIDO CNPJ 
MODALIDADE 
DE LICITAÇÃO 

DATA DA 
CONTRATAÇÃO 

SITUAÇÃO NATUREZA 
ELEMENTO 
DE DESPESA 

VALOR SESI 

6001704130809 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 
(HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO), 
CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM. 

LINCONS 
LOCAÇÃO DE 

MÃO DE OBRA E 
SERVIÇOS LTDA 

13871959000144 
Pregão sem 
Registro de 

Preço 
09/04/2017 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinária 
(O)  

Serviços de 
limpeza e 

conservação 
26.749.923,21 

6001706291201 
FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO E 
VALE-ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS 
(CARTÕES MAGNÉTICOS) 

NUTRICASH 
SERVIÇOS LTDA 

42194191000110 
Pregão sem 
Registro de 

Preço 
29/06/2017 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinária 
(O)  

Vale 
refeição 

20.396.625,51 

6001706131426 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E DE 
CENTRAIS DE REPROGRAFIA, PARA 
ATENDER OS CONTRATANTES. 

QUALYCOPY 
COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA 
02902072000150 

Pregão sem 
Registro de 

Preço 
08/05/2017 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinária 
(O)  

Serviços de 
cópias e 

reproduções 
7.568.808,34 

2111710061054 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO, SOB O 
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE 
PORTARIA E DO COMPLEXO ESPORTIVO, 
READEQUAÇÃO NO GINÁSIO EXISTENTE E 
REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO SESI EM 
FEIRA DE SANTANA, LOCALIZADA À RUA 
GONÇALO ALVES BOAVENTURA, S/N - 
ALTO DO CRUZEIRO. 

AB ENGENHARIA 
LTDA 

07199546000162 
Concorrência 
sem Registro 

de Preço 
04/10/2017 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinária 
(O)  

Construções 
em 

andamento 
6.168.376,39 

05416273000135 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, 
COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS 
DESIGNADOS, PARA AS UNIDADES DO 
SISTEMA FIEB (LOTE 1) 

QUATTRO SERV 
SERVIÇOS 

GERAIS LTDA 
05416273000135 

Pregão sem 
Registro de 

Preço 
12/07/2017 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinária 
(O)  

Segurança e 
vigilância 

3.179.466,77 

3211710061344 

EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL, DOS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA NECESSÁRIOS À 
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO 
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL II – CFP II 
DE JEQUIÉ E REQUALIFICAÇÃO DO 
GALPÃO EXISTENTE, SITUADA NA AV. 
OCTÁVIO MANGABEIRA, QUADRA I, LOTES 
16 E 17 E MÓDULO B, LOTE 15, 
JEQUIÉ/BA. 

SETE 
CONSTRUÇÕES 

EIRELI - EPP 
14930757000199 

Concorrência 
sem Registro 

de Preço 
29/09/2017 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinária 
(O)  

Construções 
em 

andamento 
1.805.073,08 
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CONTRATO OBJETO FAVORECIDO CNPJ 
MODALIDADE 
DE LICITAÇÃO 

DATA DA 
CONTRATAÇÃO 

SITUAÇÃO NATUREZA 
ELEMENTO 
DE DESPESA 

VALOR SESI 

3211711091706 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO, SOB O 
REGIME DE PREÇO GLOBAL, DOS 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS 
À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO 
DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL II – CFP II 
DE TEIXEIRA DE FREITAS, SITUADA À AV. 
SÃO PAULO, 558, BAIRRO VILA VERDE, 
TEIXEIRA DE FREITAS – BA. 

SEVEN 
CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES 

IMOBILIÁRIAS 
LTDA 

13045104000164 
Concorrência 
sem Registro 

de Preço 
01/11/2017 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinária 
(O)  

Construções 
em 

andamento 
1.415.973,16 

15056546000131 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, 
COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS 
DESIGNADOS, PARA AS UNIDADES DO 
SISTEMA FIEB (LOTE 2) 

GR3 SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES 

LTDA 
15056546000131 

Pregão sem 
Registro de 

Preço 
12/07/2017 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinária 
(O)  

Segurança e 
vigilância 

1.300.878,23 

6001705191414 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA 
TEMPORÁRIA PARA OS CONTRATANTES, 
PARA FINS DE ATENDER O AUMENTO DA 
DEMANDA DE TRABALHO, SUBSTITUIÇÕES 
DECORRENTES DE FÉRIAS, AUXÍLIO 
DOENÇA, LICENÇA MATERNIDADE E 
AUXÍLIO ACIDENTES. 

A3 GESTÃO DE 
PESSOAS EIRELI - 

EPP 
14010744000100 

Pregão sem 
Registro de 

Preço 
16/05/2017 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinária 
(O)  

Mão de 
obra 

temporária 
842.000,00 

6001702211028 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 
DE JANELA E SPLIT, COM FORNECIMENTO 
DE PEÇAS, INCLUSIVE COMPRESSOR E 
GÁS, A FIM DE ATENDER ÀS UNIDADES 
OPERACIONAIS DOS CONTRATANTES 

ULYFRION 
COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA - 
EPP 

01101873000153 
Pregão sem 
Registro de 

Preço 
20/02/2017 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinária 
(O)  

Manutenção 
e reparo de 
bens móveis 

e imóveis 

802.924,07 
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RELAÇÃO DOS DEZ MAIORES CONTRATOS (SESI DR BA) EM QUE HOUVE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 

CONTRATO OBJETO FAVORECIDO CNPJ 
MODALIDADE 
DE LICITAÇÃO 

DATA DA 
CONTRAT

AÇÃO 
SITUAÇÃO 

NATURE
ZA 

ELEMENT
O DE 

DESPESA 
VALOR SESI RATEIO 

VALOR TOTAL 
DO CONTRATO 

VALOR PAGO 
SESI 

VALOR PAGO 
TOTAL 

6001706291
201 

FORNECIMENTO DE VALE-
REFEIÇÃO E VALE-
ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS 
(CARTÕES MAGNÉTICOS) 

NUTRICASH 
SERVIÇOS 

LTDA 
42194191000110 

Pregão sem 
Registro de 

Preço 

29/06/201
7 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinári
a (O)  

Vale 
refeição 

20.396.625,51 42,10% 48.448.041,58 5.378.278,06 12.775.007,27 

6001704130
809 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA (HIGIENIZAÇÃO E 
DESINFECÇÃO), CONSERVAÇÃO 
E JARDINAGEM. 

LINCONS 
LOCAÇÃO DE 

MÃO DE OBRA 
E SERVIÇOS 

LTDA 

13871959000144 
Pregão sem 
Registro de 

Preço 

09/04/201
7 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinári
a (O)  

Serviços 
de limpeza 

e 
conservaç

ão 

19.195.074,93 
SESI 

60,37% 
44.309.960,59 6.517.795,73 10.796.414,99 

6001706131
426 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO 
E DE CENTRAIS DE 
REPROGRAFIA, PARA ATENDER 
OS CONTRATANTES. 

QUALYCOPY 
COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 
LTDA 

02902072000150 
Pregão sem 
Registro de 

Preço 

08/05/201
7 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinári
a (O)  

Serviços 
de cópias 

e 
reproduçõ

es 

7.443.280,34 
SESI 

42,81% 
17.680.000,80 744.706,01 1.739.560,87 

6001702211
028 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA EM APARELHOS DE 
AR CONDICIONADOS DE 
JANELA E SPLIT, COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, 
INCLUSIVE COMPRESSOR E 
GÁS, A FIM DE ATENDER ÀS 
UNIDADES OPERACIONAIS DOS 
CONTRATANTES 

ULYFRION 
COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 
LTDA - EPP 

01101873000153 
Pregão sem 
Registro de 

Preço 

20/02/201
7 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinári
a (O)  

Manutenç
ão e 

reparo de 
bens 

móveis e 
imóveis 

6.168.376,39 
SESI 

43,32% 
1.853.472,00 203.227,12 469.130,00 

0541627300
0135 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PORTARIA, COM EFETIVA 
COBERTURA DOS POSTOS 
DESIGNADOS, PARA AS 
UNIDADES DO SISTEMA FIEB 
(LOTE 1) 

QUATTRO 
SERV 

SERVIÇOS 
GERAIS LTDA 

05416273000135 
Pregão sem 
Registro de 

Preço 

12/07/201
7 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinári
a (O)  

Segurança 
e 

vigilância 
3.398.479,92 

SESI 
42,10% 

7.552.177,61 457.910,91 1.087.674,38 

2111710061
054 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A 
EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, DOS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA NECESSÁRIOS À 
CONSTRUÇÃO DE PORTARIA E 
DO COMPLEXO ESPORTIVO, 
READEQUAÇÃO NO GINÁSIO 
EXISTENTE E REFORMA DO 
PRÉDIO SEDE DO SESI EM 
FEIRA DE SANTANA, 
LOCALIZADA À RUA GONÇALO 
ALVES BOAVENTURA, S/N - 
ALTO DO CRUZEIRO. 

AB 
ENGENHARIA 

LTDA 
07199546000162 

Concorrência 
sem Registro de 

Preço 

04/10/201
7 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinári
a (O)  

Construçõ
es em 

andament
o 

2.960.820,67 
SESI 

100% 
6.168.376,39 906.115,75 906.115,75 



 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2017                                                                                                                                                         SESI/BA         

  65  
 

CONTRATO OBJETO FAVORECIDO CNPJ 
MODALIDADE 
DE LICITAÇÃO 

DATA DA 
CONTRAT

AÇÃO 
SITUAÇÃO 

NATURE
ZA 

ELEMENT
O DE 

DESPESA 
VALOR SESI RATEIO 

VALOR TOTAL 
DO CONTRATO 

VALOR PAGO 
SESI 

VALOR PAGO 
TOTAL 

3211711091
706 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A 
EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE 
PREÇO GLOBAL, DOS SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS 
À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 
DO CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL II – CFP II DE 
TEIXEIRA DE FREITAS, SITUADA 
À AV. SÃO PAULO, 558, BAIRRO 
VILA VERDE, TEIXEIRA DE 
FREITAS – BA. 

SEVEN 
CONSTRUÇÕES 

E 
INCORPORAÇÕ

ES 
IMOBILIÁRIAS 

LTDA 

13045104000164 
Concorrência 

sem Registro de 
Preço 

01/11/201
7 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinári
a (O)  

Construçõ
es em 

andament
o 

1.899.606,66 SESI 45% 3.146.607,02 0,00 0,00 

1505654600
0131 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PORTARIA, COM EFETIVA 
COBERTURA DOS POSTOS 
DESIGNADOS, PARA AS 
UNIDADES DO SISTEMA FIEB 
(LOTE 2) 

GR3 SERVIÇOS 
E 

CONSTRUÇÕES 
LTDA 

15056546000131 
Pregão sem 
Registro de 

Preço 

12/07/201
7 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinári
a (O)  

Segurança 
e 

vigilância 
1.322.817,03 

SESI 
42,10% 

3.089.972,05 127.156,50 302.034,45 

6001705191
414 

FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA TEMPORÁRIA PARA OS 
CONTRATANTES, PARA FINS DE 
ATENDER O AUMENTO DA 
DEMANDA DE TRABALHO, 
SUBSTITUIÇÕES DECORRENTES 
DE FÉRIAS, AUXÍLIO DOENÇA, 
LICENÇA MATERNIDADE E 
AUXÍLIO ACIDENTES. 

A3 GESTÃO DE 
PESSOAS 

EIRELI - EPP 
14010744000100 

Pregão sem 
Registro de 

Preço 

16/05/201
7 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinári
a (O)  

Mão de 
obra 

temporári
a 

844.000,00 
SESI 

42,10% 
2.000.000,00 456.226,00 1.083.672,22 

3211710061
344 

EXECUÇÃO, SOB REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, DOS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA NECESSÁRIOS À 
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO 
CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL II – CFP II DE 
JEQUIÉ E REQUALIFICAÇÃO DO 
GALPÃO EXISTENTE, SITUADA 
NA AV. OCTÁVIO 
MANGABEIRA, QUADRA I, 
LOTES 16 E 17 E MÓDULO B, 
LOTE 15, JEQUIÉ/BA. 

SETE 
CONSTRUÇÕES 

EIRELI - EPP 
14930757000199 

Concorrência 
sem Registro de 

Preço 

29/09/201
7 

Ativo-
Normal 

(A) 

Ordinári
a (O)  

Construçõ
es em 

andament
o 

759.935,77 SESI 48% 1.805.073,08 63.579,23 132.456,72 
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6.3- Transferências, convênios e congêneres 
 

6.3.1- Transferências para federações e confederações 

 

Instrumento Objeto Convenente CNPJ 
Valor da 
Contrapartida 

Data da 
firmatura 

Sit. Nat. Valor total 

Transferência 
regulamentar 

 Transferência Regulamentar, 
aprovada pelo decreto n.º 
57.375 de 02.12.1965, a luz 
do art.53 que estabelece a 
aplicação da receita das 
administrações regionais, 
oriunda das contribuições 
compulsórias, reservada a 
quota de 7% (sete por cento) 
sobre a arrecadação total da 
região. 

Federação das Indústrias 
do Estado da Bahia 

15.171.150/0001-35 - 05/11/2008 (A) (O)  8.692.093,71 

Transferência 
regulamentar 

 RE-2.145 - Repasse de 
Receita ao IEL, autorizando o 
SESI/DR/BA efetuar para o 
IEL o repasse de até 1% (hum 
por cento) de sua receita 
líquida de arrecadação 
compulsória. 

Núcleo Regional do 
Instituto Euvaldo Lodi na 
Bahia 

15.244.114/0001-54 - 27/08/2009 (A) (O) 1.196.110,86 

 Total 
  
  
  
  
  
  
  

9.888.204,57 

  

6.3.2- Convênios e congêneres 

 

Convênio/ 
Congêneres 

Objeto Convenente CNPJ 
Valor da 

Contrapartida 
Data da 
firmatura 

Sit. Nat. Valor total 

Convênio 

Cooperação técnica e financeira 
visando integração de esforços 
para desenvolver ações e 
projetos de interesse mútuo na 
área de prevenção, pesquisa e 
tratamento do consumo de 
álcool e outras substâncias 
psicoativas (SPA), 
compreendendo o 
desenvolvimento. 

Associação Baiana de 
Apoio e Prevenção, 
Terapia, Estudo, Ensino e 
Pesquisa de Abuso de 
Drogas - ABAPEQ e 
CETAD. 

33.794.629/0001-00 - 19/03/2017 (A) (O) 71.800,00 

Patrocínio 

Veiculação da imagem 
institucional do SESI nos 
materiais de divulgação do 
evento 12º Congresso ABRH BA. 

Associação Brasileira de 
Recursos Humanos - 
Seccional Bahia - ABRH 

32.699.803/0001-72 - 25/08/2017 (E) (O) 28.900,00 

Patrocínio 

Veiculação da imagem 
institucional do SESI nos 
materiais de divulgação do 
evento 2° Seminário Jurídico 
CBIC 2017. 

Sindicato das Indústrias 
da Construção Civil 

15.236.656/0001-85 - 02/10/2017 (E) (O) 15.000,00 

Patrocínio 

Veiculação da imagem 
institucional do SESI nos 
materiais de divulgação do 
evento Feira Literária 2017. 

Bahia Eventos Ltda 33.995.184/0001-26 - 04/10/2017 (A) (O) 20.000,00 

Patrocínio 

Veiculação da imagem 
institucional do SESI nos 
materiais de divulgação 1ª 
Corrida do Algodão. 

Associação Brasileira de 
Produtores de Algodão 

03.932.543/0001-35 - 26/09/2017 (E) (O) 5.000,00 

Total 
  
  
  
  
  

140.700,00 
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6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens 
do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 
 

Com a finalidade de adequar as políticas contábeis ao processo de Convergência às Normas 
Internacionais de Contabilidade, a Entidade adotou o conjunto de procedimentos contábeis em 
observância às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às suas atividades, especialmente a NBC T 
16. Desde então, as práticas contábeis foram chanceladas pelas auditorias externas independentes.  

O SESI, no exercício de 2013, concluiu o Projeto de Reengenharia Patrimonial com a empresa contratada 
AfixCode Patrimônio e Avaliações Ltda., que procedeu à análise dos bens do Ativo Imobilizado a valor 
justo, adequando-o ao seu valor recuperável (Impairment Test), bem como procedeu à revisão da vida 
útil. Fundamentada nos Laudos da Reengenharia Patrimonial, a Entidade adotou o Custo Atribuído 
(Deemed Cost) para a classe de bens imóveis, no montante de R$ 167.745 mil, conforme demonstrado a 
seguir: 

 

 

 

 

 

 

A depreciação e amortização dos itens do patrimônio, a partir do exercício de 2013, estão sendo 
praticadas com base nas taxas definidas no Laudo de Avaliação, por ocasião da Reengenharia Patrimonial, 
pelo tempo de vida útil estimada dos bens, utilizando-se o método linear.  

Referente ao exercício de 2017, as taxas de depreciação e amortização praticadas foram as seguintes: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não ocorreram mudanças nos critérios de vida útil econômica, método de depreciação e amortização e 
taxas utilizadas. 

No imobilizado está demonstrado o custo de construção, de aquisição ou custo atribuído (deemed cost), 
deduzido da correspondente depreciação.  

Face ao exposto, concluímos que o SESI está aplicando os dispositivos das NBC T 16.9 – Depreciação, 
amortização e exaustão, aqueles da NBC T 16.10 – Avaliação e mensuração de ativos e passivos.  

 

 

Itens Valor 

Terrenos  38.43 2 

Edificações 115.398 

Instalações 13.915 

Total 167.745 

Classes 
Taxa Média Ponderada 
Anual de Depreciação 

Custos: 
 

Terrenos - 

Edificações 2,58% 

Instalações 2,75% 

Benfeitorias 3,75% 

Máquinas e equipamentos 11,57% 

Equipamentos de informática 28,70% 

Móveis 9,62% 

Veículos 20,89% 

Outros 9,84% 
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6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos 
referentes à gratuidade dos cursos  
 

Em 2008, foram incorporados ao Regulamento do SESI dispositivos estabelecendo a ampliação gradual 
de recursos provenientes da receita compulsória para a educação e para gratuidade que, até atingir em 
seis anos, a meta de 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória em Educação Básica e 
Continuada, dos quais a metade destinada para vagas gratuitas. 

Em 2017, este Regional aplicou 57,9% dos recursos dessa receita líquida de contribuição compulsória 
em Educação e 17,9% em vagas para a gratuidade regulamentar, resultando na realização de 7.706 
matrículas gratuitas. 

Nos quadros abaixo, serão apresentados os resultados alcançados por este regional, no exercício de 
2017, em relação ao cumprimento da meta de gratuidade regulamentar. 

Cabe destacar que, para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio matrícula, ou seja, são 
utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no 
Regulamento do SESI, Art.6, §4º, atualizado conforme Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008. 

No DR Bahia, são atendidos pela gratuidade os processos de Educação de Jovens e Adultos em 100% das 
matrículas e na Educação Regular com os segmentos de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e Ensino 
Médio. No caso da Educação Regular, estão contemplados apenas os estudantes cuja a renda dos pais é 
de até 1,5 salário mínimo. 

 
 

Tabela 1 - Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade 
 

 

RECEITAS Realizado 2017 

Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC) 124.106.723,24 

Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)¹ 103.318.847,10 

  
 Compromisso de Aplicação de Recursos em Educação² 34.436.171,74 

Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade³ 17.223.251,81 

  

DESPESAS 
 em Educação 59.854.497,71 

em Gratuidade 18.522.630,41 

  Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Educação4 25.418.325,97 

Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Educação 57,9% 

  

Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade5 1.299.378,59 

Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade 17,9% 
Fonte: SESI-DR-BA, (Simulador da Gratuidade - Fechamento /2017). 

 

Como a Educação é um dos focos estratégicos do DR Bahia, a aplicação de recursos nessa área excede, 
com folga, o valor regulamentar. Quanto à aplicação de recursos com gratuidade, o esforço é para se 
trabalhar próximo da meta, tendo em vista as necessidades de ampliação da escala do 
atendimento/cobertura e os outros focos estratégicos.  
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Tabela 2. Matrículas em Educação Básica Realizadas em Gratuidade Regulamentar 
 

Programa/Modalidade 
Matrícula Total em Gratuidade 

Regulamentar 

Educação Infantil 0 

Creche 0 

Pré-Escola 0 

  

Ensino Fundamental 136 

1º ao 5º Ano 136 

6º ao 9º Ano 0 
  

Ensino Médio Regular 485 

  

Educação de Jovens e Adultos 6.746 

EJA - Alfabetização 0 

EJA - 1º a 5º Ano 0 

EJA - 6º a 9º Ano 2.217 

EJA - Ensino Médio 4.529 

Total 7.706 
Fonte: Sistema de Medição de Desempenho – SMD/2017. 

 

O DR Bahia, na área de Educação, definiu como prioridade o Ensino Médio (regular) e a EJA – Educação 
de Jovens e Adultos; logo, a maior concentração de matriculas em gratuidade regulamentar se dá nessas 
modalidades. 

No Ensino Fundamental, apenas 136 alunos estavam no critério definido pelo DR para a gratuidade. No 
Ensino Médio, ocorreram 485 matrículas mediante classificação em processo seletivo de bolsa e alunos 
remanescentes que atendiam aos critérios apresentados no edital da gratuidade 2017. 

 
 

Tabela 3. Matrículas em Educação Continuada Realizadas em Gratuidade Regulamentar 
 

Programa/Modalidade 
Matrícula Total em Gratuidade 

Regulamentar 

Educação Continuada 339 

Educação Continuada em Educação 0 

Acomp. Pedagógico / Reforço Escolar 0 

Educação Continuada em Saúde e Segurança 0 

Educação Continuada em Articulação e Influência em Segurança e Saúde    0 

Educação Continuada em Promoção de Saúde 254 

Educação Continuada em Cultura 0 

Esporte - Atleta do Futuro 85 

Total 339 
Fonte: Sistema de Medição de Desempenho – SMD/2017. 

 

A Educação Continuada, pela maior flexibilidade (duração dos cursos, baixa exigência de espaços 
físicos/prédio escolar), vinha sendo utilizada como estratégia de apoio, no caso de eventual dificuldade 
para atingimento de metas dentro das modalidades eleitas como prioritárias (Ensino Médio Regular e 
EJA) que tem um nível de exigência e de dificuldades elevadas para montagem de novas turmas.  

O DR Bahia não realiza mais, a partir de 2017, a gratuidade regulamentar na Educação Continuada, 
porém a matrícula apontada acima no Simulador é resultante de uma turma de 2016, que por um erro 
de data final incluída no sistema, continua aparecendo nos relatórios que migram os dados. Esse erro já 
foi informado para o Departamento Nacional, único com acesso para retirar a turma do sistema. O 
impacto é baixo para o cumprimento da meta de gratuidade do DR Bahia por representar menos de 
0,02% do total investido na gratuidade. 
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Tabela 4. Gasto Médio da Matrícula em Educação Básica Realizado 
 

Programa/Modalidade Gasto Médio da Matrícula  

Educação Infantil 0,00 

Creche 0,00 

Pré-Escola 0,00 

  

Ensino Fundamental 15.130,25 

1º ao 5º Ano 11.406,49 

6º ao 9º Ano 16.343,48 
  

Ensino Médio Regular 12.158,20 

  

Educação de Jovens e Adultos 1.646,99 

EJA - Alfabetização 0,00 

EJA - 1º a 5º Ano 143,69 

EJA - 6º a 9º Ano 542,75 

EJA - Ensino Médio 2.178,86 

Total 6.691,58 
Fonte: SESI-DR(BA), Simulador da Gratuidade - Fechamento /2017. 

Os gastos médios verificados são compatíveis com o padrão do ensino ofertado e as diferenças por 
modalidade com a complexidade e exigências de recursos de cada uma. Vale destacar que o gasto 
médio na modalidade fundamental superior ao do ensino médio decorre da pequena escala (em 
processo de desativação). 

O valor acima representa o custo aluno total na Educação Regular e na Educação de Jovens e Adultos, 
incluindo gestão, projetos, investimentos operacionais, custos diretos e indiretos. 

 
Tabela 5. Gasto Médio da Matricula em Educação Continuada Realizado 

Programa/Modalidade Gasto Médio da Matrícula  

Educação Continuada 56,28 

Educação Continuada em Educação 158,64 

Acomp. Pedagógico / Reforço Escolar 0,00 

Educação Continuada em Saúde e Segurança 89,69 

Educação Continuada em Articulação e Influência em Segurança e Saúde    27,71 

Educação Continuada em Promoção de Saúde 12,89 

Educação Continuada em Cultura 0,00 

Esporte - Atleta do Futuro 0,00 

Total 56,28 
Fonte: SESI-DR(BA), Simulador da Gratuidade - Fechamento /2017. 

 
O custo médio da matrícula em educação continuada é de difícil avaliação comparativa, pois depende do 
mix de cursos (conteúdos, carga horária etc.).  

 
Tabela 6. Despesa Total em Educação Básica Realizada em Gratuidade Regulamentar 

Programa/Modalidade 
Despesa Total em Gratuidade 

Regulamentar 

Educação Infantil 0,00 

Creche 0,00 

Pré-Escola 0,00 

Ensino Fundamental 1.551.282,06 

1º ao 5º Ano 1.551.282,06 

6º ao 9º Ano 0,00 

Ensino Médio Regular 5.896.727,69 

Educação de Jovens e Adultos 11.071.346,17 

EJA - Alfabetização 0,00 

EJA - 1º a 5º Ano 0,00 

EJA - 6º a 9º Ano 1.203.278,96 

EJA - Ensino Médio 9.868.067,21 

Total 18.519.355,92 
Fonte: Tabelas 2 e 4 apresentadas anteriormente. 
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A maior despesa ocorre na EJA, que tem o menor gasto médio por matrícula, mas é compensado pelo 
maior número de alunos matriculados. 

 
Tabela 7. Despesa Total em Educação Continuada Realizada em Gratuidade Regulamentar 
 

Programa/Modalidade 
Despesa Total em Gratuidade 

Regulamentar 

Educação Continuada 3.274,49 

Educação Continuada em Educação 0,00 

Acomp. Pedagógico / Reforço Escolar 0,00 

Educação Continuada em Saúde e Segurança 0,00 

Educação Continuada em Articulação e Influência em Segurança e Saúde    0,00 

Educação Continuada em Promoção de Saúde 3.274,49 

Educação Continuada em Cultura 0,00 

Esporte - Atleta do Futuro 0,00 

Total 3.274,49 
Fonte: Tabelas 3 e 5 apresentadas anteriormente. 

 

Despesa total muita baixa nessa modalidade pela combinação de baixo gasto médio com pequeno 
número de matriculas (por opção estratégica). 

 

Nota: 
Despesa total realizada em gratuidade regulamentar = gasto médio matrícula x matrícula realizado em gratuidade 
regulamentar. 

 
6.5.1- Informações gerais 

 
A ser preenchido pelo Departamento Nacional do SESI 

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

 
A ser preenchido pelo Departamento Nacional do SESI 
 

6.6 - Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas  

 
As Demonstrações Contábeis do exercício 2017 elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade e Notas Explicativas, NBC T 16.6, devidamente acompanhadas do relatório de opinião dos 
auditores externos independentes, serão publicadas oportunamente no endereço eletrônico informado no 
item 5.2. 

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

 

Não se aplica à unidade.  

 
 
 
 
 
 
 
  



 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2017                                                                                                                                                         SESI/BA         

  72  
 

 

7- Áreas especiais da gestão  

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados 

As iniciativas da Gestão de Recursos Humanos são elaboradas de maneira corporativa ou pelo próprio 
SESI, caso estejam relacionadas a assuntos específicos. A Superintendência de Serviços Corporativos - 
SESCO é responsável por propor e gerir as diretrizes, políticas e ferramentas de Recursos Humanos, de 
forma integrada e participativa com as Entidades/Unidades, visando à execução dos processos de 
maneira eficiente e eficaz. 

A Entidade mantém política que visa fortalecer o seu compromisso social por meio de treinamento e 
educação continuada, desenvolvendo competências individuais dos empregados, proporcionando um 
ambiente de trabalho favorável em condições adequadas de saúde e segurança, respeitando a 
diversidade e o exercício da cidadania. 

Para atender ao objetivo estratégico de “Promover a atração, retenção e valorização de pessoas” e 
melhorar a performance dos processos de Recursos Humanos, destacam-se algumas iniciativas: 

 O empenho da organização para manter um ambiente saudável, seguro e com foco no bem-estar 
das pessoas traduz-se, por meio da realização de campanhas de saúde; eventos de integração da 
força de trabalho, palestras e treinamentos de saúde e segurança do trabalho; SIPAT e semanas de 
qualidade de vida; divulgação de material educativo, de sensibilização e valorização dos 
colaboradores; monitoramento da saúde por meio de exames e acompanhamento médico 
ocupacional; avaliação e tratamento dos acidentes; inspeções de segurança; avaliações das 
condições ambientais de trabalho, para análise de incidência e respectivo tratamento de situações 
de periculosidade e insalubridade. 

 Manutenção do Sistema de Conduta Ética, criado desde 2011 e composto de Código de Conduta 
Ética, Regimento do Sistema de Ética, Comitê de Ética e Sistema informatizado para registro dos 
dilemas Éticos. 

 Implantação do Programa de Voluntariado com objetivo de contribuir para o fortalecimento da 
prática de solidariedade e exercício da cidadania por parte da força de trabalho. 

Os quadros abaixo refletem aposição apurada em 31/12/2017 em comparação ao mesmo período nos 
anos anteriores: 

 

a) Demonstração da força de trabalho 
 

Força de Trabalho 
2015 2016 2017 

Autorizada Efetiva Autorizada Efetiva Autorizada Efetiva 

Total  1.411 1.159 1.316 1.116 1.222 1.128 

 

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

 

Tipologias dos Cargos 
2015 2016 2017 

Autorizada Efetiva Autorizada Efetiva Autorizada Efetiva 

1.Celetistas 1.411 1.140 1.271 1.071 1.210 1.116 

2.Temporários 0 19 45 45 12 12 

Total (1+2) 1.411 1.159 1.316 1.116 1.222 1.128 

 

c) Conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal no âmbito da 
unidade jurisdicionada, especialmente no contexto da execução da sua atividade-fim; 

O quadro de pessoal é dimensionado no curso do planejamento estratégico, considerando o quantitativo 
existente em comparação à equipe necessária para cumprimento das metas estratégicas e operacionais, e 
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o impacto no resultado financeiro programado para o exercício. 

 

Qualificação da força de trabalho 
 

Tipologias do Cargo ANO 
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

A B C D E F G H I 

1.Celetistas 

2017 

0 0 0 30 332 516 220 18 1 

2.Temporários 0 0 0 0 12 0 0 0 0 

Totais (1+2) 0 0 0 30 344 516 220 18 1 

1.Celetistas 

2016 

0 0 0 30 323 489 212 16 1 

2.Temporários 0 0 0 0 40 4 1 0 0 

Totais (1+2) 0 0 0 30 363 493 213 16 1 

1.Celetistas 

2015 

0 0 0 26 359 534 207 13 1 

2.Temporários 0 0 0 0 13 5 1 0 0 

Totais (1+2) 0 0 0 26 372 539 208 13 1 

LEGENDA 

Nível de Escolaridade 

A - Analfabeto; B - Alfabetizado sem cursos regulares; C - Primeiro grau incompleto; D - Primeiro grau; E - 
Segundo grau ou técnico; F - Superior; G - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; H – Mestrado; I – 

Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; J - Não Classificada. 

Fonte: Fogag – TOTVS 

Obs. Em 2017, dos 30 colaboradores com o primeiro grau, 17 são aprendizes e 06 são PcD cognitivos. 

d) Descrição das iniciativas da unidade jurisdicionada para capacitação e treinamento dos servidores nela 
lotados 

Visando promover o desenvolvimento, a retenção e o reconhecimento profissional dos empregados, o SESI 
oferece o Programa de Capacitação e Desenvolvimento, estabelecido em padrão de sistema, com o 
objetivo de orientar o planejamento, sua execução e avaliação de suas ações, em alinhamento com os 
respectivos objetivos estratégicos. 

Quando admitimos um novo empregado ou estagiário é realizada a integração por meio do Programa de 
Ambientação do Sistema FIEB. Nesse momento, informações sobre missão, visão, valores, produtos e 
serviços do Sistema FIEB são passadas ao colaborador. 

Anualmente é elaborado o Plano de Desenvolvimento Específico (PDE), englobando as ações de 
capacitação da unidade/área e o Plano de Desenvolvimento Corporativo (PDC) que contempla temas com 
impactos nos diversos processos corporativos da entidade.  

e)  Custos associados à manutenção dos recursos humanos 

Tipologias/ Exercícios 
 Vencimentos e 
Vantagens Fixas  

 Benefícios 
Assistenciais e 
Previdenciários  

 Total  

Celetistas 

Exercícios  

2017 47.999.458,55 18.613.671,58 66.613.130,13 

2016 46.175.128,86 17.606.504,00 63.781.632,86 

2015 39.912.991,68 14.942.643,71 54.855.635,39 

Temporários 

Exercícios 

2017 686.611,45 - 686.611,45 

2016 999.060,57 - 999.060,57 

2015 759.452,00 - 759.452,00 

Fonte: Fopag 

Obs. No ano de 2015 não foram incluídos os valores referentes ao 13º salário.  
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h) Descrever os principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade jurisdicionada e as 
providências adotadas para mitigá-los; 

Os riscos são identificados e monitorados por meio do Programa de Segurança e Saúde na empresa, no 
qual são rastreados e diagnosticados, precocemente, os agravos à saúde relacionados ao trabalho, bem 
como da saúde geral do trabalhador pela análise dos indicadores extraídos dos resultados dos exames 
ocupacionais, conforme cada área de atuação.  

Em educação foi identificado o risco de agravo à voz dos professores da educação regular, e para tal foi 
criada como ação mitigadora o programa de conservação da voz, com o objetivo de conscientizar o 
empregado sobre o uso adequado da voz e prevenir a ocorrência ou o agravamento dos distúrbios 
vocais relacionados ao trabalho.  

Em saúde os riscos de exposição à radiação ionizante e acidente com perfuro cortante são minimizados 
através de treinamento por processo, uso de EPIS e proteção radiológica com monitoramento através 
de dosimetria individual com leitura mensal por empresa especializada.  

Ações preventivas também são aplicadas, visando à melhoria da qualidade de vida do trabalhador, 
redução do absenteísmo médico, a exemplo da campanha de vacinação contra gripe para todos os 
empregados e orientações por meio de material educativo. 

 

i) Indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas.  

 

 

 

Abaixo são apresentadas análises dos indicadores de Recursos Humanos: 

No ano de 2017, o investimento em treinamento e desenvolvimento foi superior ao ano de 2016 em 
33,13%, impactado principalmente pela área de educação que tem como meta treinamento de 80 
HH/ano da equipe, além dos treinamentos relacionados ao projeto do centro de inovação. 

Houve um aumento no indicador de “Turn over” de 0,4%, mas, ainda assim, o índice ficou abaixo da 
meta estabelecida de 1,5%.  

No indicador de Qualidade da Contratação, atingimos um resultado de assertividade nas contratações 
de 92,17%. Esse índice mede a quantidade de desligamentos de empregados no período inferior a 90 
dias da contratação em relação à quantidade total de admissões. 

 
Estágio: 

Iniciar a carreira ingressando no Programa de Estágio do SESI significa ter a oportunidade de conhecer e 
participar dos desafios de uma grande empresa, desenvolvendo habilidades importantes para a 
trajetória profissional do estudante.  

A demanda do mercado por profissionais mais qualificados em diversos níveis e áreas vem 
impulsionando o SESI a investir na contratação e também na formação complementar dos estagiários.  

INDICADOR SESI DR - BA 

 
2015 2016 2017 

Investimento total em capacitação de Rh 400.060,00 305.072,90 406.164,24 

Homem hora treinado 50.412 24.654 66.800 

Horas de treinamento (por colaborador ano) 42 22 66 

Turn over 1,0% 0,9% 1,3% 

Qualidade da Contratação 95,48% 95,24% 92,17% 

Fonte: Sistema de Treinamento/ Orçamento 
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O estágio no SESI somente pode ocorrer em áreas que tenham condições de proporcionar experiência 
prática na linha de formação do estagiário, devendo o aluno estar em condições de realizar o estágio, 
conforme regulamentado na Lei de Estágio nº 11.788/08 de 25/09/08.  

A necessidade de estagiários deve ser prevista no Plano Estratégico/Programa de Ação Anual das 
unidades/áreas, considerando as premissas definidas no período do Planejamento estratégico, com cota 
estabelecida de até 15% do quadro de empregados. 

No ano de 2017, o Sistema FIEB proporcionou pelo quarto ano consecutivo o Programa de Capacitação 
dos Estagiários. Esse ciclo do programa foi composto por seis módulos onde foram abordados os mais 
variados assuntos: Comportamento Organizacional, Gestão do Tempo, Empreendedorismo, Projeto de 
Vida, Trabalho em Equipe e Criatividade e Inovação. O Objetivo é capacitar os estudantes através de um 
Programa estruturado, oportunizando seu desenvolvimento com foco na aplicação do aprendizado 
teórico. Durante esse ano, o programa contou com a participação de 101 estagiários em pelo menos um 
dos módulos oferecidos, realizando no mês de agosto a premiação dos três melhores projetos do 
Programa. 

 
Mão de Obra Temporária: 

A Contratação de Mão de Obra Temporária (MOT) visa atender situações temporárias como: licença 
maternidade; afastamento por doença/acidente; quando houver a necessidade de substituição do 
colaborador em gozo de férias ou quando houver aumento extraordinário justificado de serviços e 
desde que a sazonalidade justifique a contratação. (PS – FIEB 017 – Contratação de Pessoas). 

 

7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 
 

No caso do SESI, no âmbito dos órgãos normativos, os administradores são os membros dos conselhos 
nacional e regionais. Nos órgãos administrativos, o Diretor Geral do Departamento Nacional (art. 32, 
§1º) e os Diretores dos Departamentos Regionais (art. 44), de acordo com seu Regulamento (Decreto 
57.375/1965). 

Conforme previsto, os membros dos Conselhos não recebem salário. 
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7.3- Gestão de patrimônio imobiliário 

No quadro abaixo consta a listagem de bens imóveis do SESI Bahia 

Utilidade  R$

Relação 

patrimônio 

total

 R$

Relação 

patrimônio 

total

 R$

Relação 

patrimônio 

total

Escola Com. Bernardo Martins Catharino - Av. Tiradentes 

Itapagipe - Salvador/BA

Unidade 

Operacional
6.402.867,40 2,65% 6.597.816,01 3,38% 6.792.764,81 3,46%

Centro de Atividades Gilberto Mendes de Azevedo - Av. 

Tiradentes -Itapagipe - Salvador/BA

Unidade 

desativada
1.271.804,24 0,53% 1.342.249,63 0,69% 1.412.694,87 0,72%

Centro Cultural Pedro Ribeiro Mariani Bittencourt - Av. 

Tiradentes, 299 Itapagipe- Salvador/BA

Unidade 

Operacional
3.095.399,04 1,28% 3.186.004,54 1,63% 3.276.610,06 1,67%

Clube do Trabalhador Jaime Vilas Boas Filho - Av. Caminho 

de Areia, 1.454 - Itapagipe - Salvador/BA

Unidade 

Operacional
1.757.583,74 0,73% 1.790.533,84 0,92% 1.823.483,91 0,93%

Escola Cid Passos - Av. Suburbana, S/N - Coutos - 

Salvador/BA
Imóvel cedido 1.910.850,79 0,79% 1.964.692,31 1,01% 2.018.533,85 1,03%

Clube de Praia Augusto Viana Ribeiro Santos - Rua da 

Lagoa, S/N - Coutos - Salvador/BA
Imóvel cedido 3.321.540,75 1,37% 3.445.163,43 1,76% 3.568.785,29 1,82%

Centro de Atividades Ulysses Gyuimarães - Rua Central, 

S/N - Loteamento Cidade Modelo - Vitória da Conquista/BA
Imóvel cedido 631.987,69 0,26% 660.485,94 0,34% 688.984,13 0,35%

Terreno do Tomba - Av. Marginal, S/N - Feira de 

Santana/BA
Terreno 230.955,28 0,10% 230.955,28 0,12% 230.955,28 0,12%

Centro de Atividades Rio Vermelho - Rua Borges dos Reis, 

9 - Rio Vermelho - Salvador/BA

Unidade 

Operacional
3.285.375,59 1,36% 3.375.111,87 1,73% 3.439.654,40 1,75%

Centro de Atividades Plinio Moscozo Barreto de Araújo - 

Rodovia Santo Amaro - Cachoeira, km 01 - Santo Amaro/BA
Imóvel cedido 770.671,97 0,32% 809.421,33 0,41% 848.170,55 0,43%

Centro Integrado de Educação Clemente Mariani - Rua 

Penisula Joanes, S/N - Lobato - Salvador/BA
Imóvel cedido 5.496.135,62 2,28% 5.642.046,35 2,89% 5.787.956,86 2,95%

Escola Reitor Miguel Calmon - Praça Visconde de Monte 

Alegre, S/N - Retiro - Salvador/BA

Unidade 

Operacional
38.533.910,18 15,95% 5.715.801,42 2,93% 5.918.197,77 3,01%

Escola Djalma Pessoa - Av. Orlando Gomes, 1.757 - Piatã - 

Salvador/BA

Unidade 

Operacional
38.899.956,61 16,10% 39.534.622,72 20,24% 40.169.280,35 20,45%

Centro de Atividades  Fernando Costa de Almeida - Estrada 

Valença-Guaibim - Valença/BA

Unidade 

Operacional
3.142.522,42 1,30% 3.257.980,75 1,67% 3.304.066,67 1,68%

Centro Integrado Ulisses Barbosa Filho - Av. Engenheiro 

Elmo Serejo Farias, S/N - Centro Industrial de Aratu -  

Simões Filho/BA

Unidade 

Operacional
16.546.573,71 6,85% 17.005.599,95 8,71% 17.464.625,65 8,89%

Escola Especializada  Erwin Mongerroth - Av. Porto dos 

Mastros, 19 - Ribeira - Salvador/BA
Imóvel cedido 2.908.915,21 1,20% 2.943.103,33 1,51% 2.977.291,99 1,52%

Palacete das Mercês - Avenida Sete de Setembro nº 261 - 

Salvador/BA
Aluguel 2.420.205,39 1,00% 2.469.918,63 1,26% 2.519.631,50 1,28%

Centro de Atividades Governador João Durval Carneiro  - 

Rod Juazeiro - Sobradinho, s/n - São Francisco - 

Juazeiro/BA

Unidade 

Operacional
18.225.045,35 7,54% 18.551.301,77 9,50% 18.877.558,85 9,61%

Distrito Industrial de Ilhéus, na zona do Iguape no distrito 

de Aritaguá - Ilhéus/BA

Unidade 

Operacional
1.373.125,24 0,57% 1.417.348,22 0,73% 1.461.571,42 0,74%

Fazenda Olhos Dágua, Via Copec, KM 2 com área de 

50.268,00 m2 - Camaçari/BA

Unidade 

desativada, 

destinada a 

alienação

4.564.535,68 1,89% 4.986.732,85 2,55% 5.408.929,57 2,75%

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES -  Loteamento Aroldo da Cruz, 

nº 01 a 18, Quadra D4 -  Luis Eduardo Magalhães/BA

Unidade 

Operacional
9.695.680,87 4,01% 605.000,00 0,31% 605.000,00 0,31%

BARREIRAS - Fazenda Boa Vista, com  área de 10.322,37 

m2 - Barreiras/BA

Unidade 

Operacional
10.673.426,36 4,42% 1.463.500,00 0,75% 1.463.500,00 0,75%

ILHÉUS - Fazendas Estrela do Rio e Catuta, Cachoeira de 

Itabuna - Banco da vitória - Ilhéus/BA
Terreno 858.658,31 0,36% 858.658,31 0,44% 858.658,31 0,44%

Prédio Ind. Do Conhecimento - Dias D'Ávila/BA Imóvel cedido 134.613,54 0,06% 134.613,54 0,07% 134.613,54 0,07%

Prédio Ind. Do Conhecimento - Valença/BA Imóvel cedido 810.245,27 0,34% 841.401,63 0,43% 872.558,11 0,44%

Centro de Atividades João Marinho Falcão - Rua Gonçalo 

Alves Boaventura, S/N -  Feira de Santana/BA

Unidade 

Operacional
7.063.517,07 2,92% 7.315.425,04 3,75% 7.567.333,29 3,85%

CONJUNTO ALBANO FRANCO -  Rua Edistio Pondé, 342 - 

Stiep - Salvador/BA
Sede 41.228.956,37 17,07% 41.936.646,28 21,47% 42.644.335,44 21,71%

TEIXEIRA DE FREITAS - Av. São Paulo, 558 - Bairro Vila 

Verde - Teixeira de Freitas/BA
Terreno 500.000,00 0,21% 500.000,00 0,26% - -

225.755.059,69 93,45% 178.582.134,97 91,44% 182.135.746,47 92,73%Total Conta Contábil Imóveis

2017 2016 2015

Imóvel 
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Análise da Adequabilidade do Patrimônio Imobiliário 

A gestão estratégica do SESI, ao longo do tempo, contempla a análise e adequação da sua infraestrutura 
física aos desafios estratégicos estabelecidos e às mudanças do modelo de negócio. Assim, são 
identificadas as necessidades de desinvestimentos e de investimentos. 

Há unidades antigas cujas localizações ou estruturas físicas estão inadequadas (longe da clientela) ou 
obsoletas para os serviços atuais  e que, portanto, são objetos de processos de alienação por venda, 
permuta ou são cedidas em comodato. Por outro lado, a estratégia de aumento da escala do 
atendimento, com foco na interiorização dos serviços, com ênfase na ampliação de escolas, requer  novos 
investimentos, o que vem sendo feito conforme plano estratégico e prioridades definidas. 

A variação da movimentação do Patrimônio Imobiliário no exercício de 2017 reflete, sobretudo, as 
incorporações das Unidades Integradas nos municípios de Luís Eduardo Magalhães e de Barreiras, além 
da reconstrução da Escola SESI Reitor Miguel Calmon. 

A participação do Grupo Imóveis (R$ 225.755 mil) no total do Ativo Imobilizado (R$ 357.270 mil), em 
2017, equivale a 63%, o qual está representado pelo seu valor líquido, considerando as depreciações no 
exercício.  Em relação ao Patrimônio Social em 2017 (R$ 468.222 mil), o grupo de imóveis representa 
48%. 

A valorização do imobiliário da entidade está pautada no seu Planejamento Estratégico, visando 
especialmente à interiorização das atividades, com ampliação do número de vagas de ensino, extensão 
do atendimento médico odontológico e fomento da melhoria da qualidade de vida do trabalhador da 
Indústria. 

Concluindo, podemos afirmar que há um grande esforço no sentido de racionalizar e otimizar o uso dos 
ativos imobilizados, tanto pelo desinvestimento, onde aplicável, quanto pelos novos investimentos para 
assegurar o aumento da cobertura de empresas e trabalhadores e a qualidade dos serviços. 

 
 

7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade 
 
Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas. Conforme Acórdão 8528/2017-1C, 
não há normativo que obrigue o SESI a adotar práticas de gestão ambiental e sustentabilidade em suas 
aquisições. 
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8- Conformidade da gestão e demandas de 
órgãos de controle  
 

8.1- Tratamento de deliberações do TCU 
 

No exercício de 2017, a entidade não recebeu deliberação do TCU.  
  

 
8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

O quadro abaixo apresenta as recomendações recebidas em 19/12/2017, constantes no Relatório de 
Auditoria CGU nº 201701146, com as ações do Plano de Providências.  

  
Quadro da situação de atendimento das demandas da CGU 

 
Deliberação 

Nº 

do 

item 

Descrição Sucinta da 

Recomendação 

Providências Adotadas / Ações 

Implementadas 

Relatório de 
Auditoria CGU 
nº 201701146 

12/2017 

 
1.1.1.2 

 
1 - Retificar a apuração dos resultados do 
Programa de Gratuidade Regulamentar, 
em 2016, junto ao Departamento 
Nacional do SESI, haja vista a 
contabilização de despesa no montante 
de R$ 1.070.320,92 relativa a alunos do 
Ensino Médio fora do perfil de baixa 
renda. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

1.1 - O Departamento Nacional do SESI, responsável pelo 

resultado geral da gratuidade, considerando:  

  que os resultados do exercício 2016 já foram 

utilizados nas Prestações de Conta do DR e do DN 

e encaminhados aos órgãos de controle 

(CGU/TCU/MEC), entre outros;  

 o baixo impacto da retificação recomendado  na 

aplicação da Receita Líquida de Contribuição 

Compulsória em Gratuidade, tanto no SESI-BA 

(redução de 1,1%), quanto no resultado Nacional 

(redução de 0,1%), passando de 18,7% para 

17,6% e de 20,5% para 20,4%, respectivamente, 

mantendo-se um desempenho superior à meta 

regulamentar, concluiu pela não retificação do 

resultado da gratuidade.   

Contudo, o DR Bahia realizará as melhorias nos processos 

de controle, a fim de evitar reincidência. 

2 - Implementar rotinas para padronizar a 
análise da documentação comprobatória 
de renda mensal dos 
responsáveis financeiros dos alunos do 
Programa de Gratuidade Regulamentar, 
com o objetivo de fomentar a análise 
acerca da condição de baixa renda 

 

2.1 - Revisar os critérios de apuração da renda familiar no 
Manual da Matrícula, especialmente nos pontos: renda 
bruta; termo de ausência de progenitor (a); conferência da 
situação familiar de forma amostral; manter a atualização 
da renda familiar anualmente; definir quais os documentos 
comprobatórios que serão solicitados em situação de 
desemprego ou autônomo. 

 
 

3 - Adotar as providências cabíveis para 
verificar os indícios de alunos do Ensino 
Médio, sem perfil de baixa renda, 
identificados pela equipe de auditoria, no 
Relatório Preliminar nº 201701146, na 
hipótese de realização de matrícula no 
ano letivo de 2018, dado o direito de o 
SESI-DR/BA contestar prática infracional, 
seja de natureza administrativa ou penal. 

 

3.1 - Realizar revisões nos processos e controles das 
secretarias acadêmicas das escolas com vistas à 
identificação de alunos fora do critério para alteração em 
2018; avaliar as causas das inconsistências, com adoção de 
medidas cabíveis às ocorrências.  
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Quadro da situação de atendimento das demandas da CGU 

 
Deliberação 

Nº 

do 

item 

Descrição Sucinta da 

Recomendação 

Providências Adotadas / Ações 

Implementadas 

Relatório de 
Auditoria CGU 
nº 201701146 

12/2017 

 
1.1.1.3 

 
 

1- Implementar rotinas destinadas à 
análise da documentação exigida dos 
responsáveis que integram a unidade 
familiar do aluno menor de idade quando 
da realização da matrícula vinculada 
ao Programa de Gratuidade 
Regulamentar, com o objetivo de  
fomentar a análise da renda familiar 
mensal e, assim, da condição de baixa 
renda. 
 
 

 

 

 
1.1 - Revisar os critérios de apuração da renda familiar no 

Manual da Matrícula, especialmente nos pontos: renda 

bruta; termo de ausência de progenitor (a); conferência da 

situação familiar de forma amostral; manter a atualização 

da renda familiar anualmente; definir quais os documentos 

comprobatórios que serão solicitados em situação de 

desemprego ou autônomo. 

 

2 -  Implementar rotinas de análise crítica 
dos dados constantes nos sistemas 
informatizados do SESI (Departamento 
Regional e/ou Nacional), utilizados 
para a apuração dos resultados do 
Programa de Gratuidade Regulamentar, 
de modo a evitar a ocorrência de: 
a) duplicidade de nomes de alunos por 
erros de migração/parametrização/ 
inserção de dados; b) contagem de mais 
de uma matrícula para aluno com 
transferência (interna e de turma). 
 

 

 

 
2.1 - A solução técnica para tratamento de dupla contagem, 

no caso das matrículas com status de transferência interna, 

já foi desenvolvida e foi implantada para a consolidação da 

produção das matrículas de 2017. 

 

 
 

1.1.1.4 1- Exigir documentação comprobatória de 
rendimentos dos integrantes da unidade 
familiar do aluno quando da 
realização da matrícula em Educação 
Continuada, vinculada ao Programa 
de Gratuidade Regulamentar, com o 
objetivo de fomentar a análise da renda 
familiar mensal e, assim, da condição 
de baixa renda. 

 

 
1.1 - Retirar a Educação Continuada da Gratuidade 

Regulamentar, em virtude da impossibilidade de tratar, nos 

mesmos critérios de Educação Regular e EJA, por se tratar 

de trabalhadores da indústria. 

 

2 - Retificar a apuração dos resultados do 
Programa de Gratuidade Regulamentar, 
em 2016, junto ao Departamento 
Nacional do SESI, haja vista a 
contabilização de despesa no montante 
de R$ 45.152,04 relativa a alunos fora do 
perfil de baixa renda nos cursos de 
Educação Continuada. 

 

2.1 - Conforme esclarecido no item 1.1.1.2, providência 1.1, 

o Departamento Nacional do SESI não procederá a 

retificação no sistema que apura os resultados da 

Gratuidade Regulamentar, pelos motivos que especifica.  
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Quadro da situação de atendimento das demandas da CGU 

 
Deliberação 

Nº 

do 

item 

Descrição Sucinta da 

Recomendação 

Providências Adotadas / Ações 

Implementadas 

Relatório de 
Auditoria CGU 
nº 201701146 

12/2017  

2.1.1.1 1- Planejar criteriosamente as compras a 
serem realizadas ao longo do exercício, de 
forma que as aquisições de bens e 
serviços similares, cujo montante 
anual ultrapasse o limite estabelecido 
para a dispensa de licitação, sejam 
precedidas do devido procedimento 
licitatório e enquadrados na modalidade 
adequada, em cumprimento aos 
limites estabelecidos no Regulamento de 
Licitações e Contratos da Entidade. 

1.1- Melhorar o processo de planejamento das aquisições 
de bens e serviços de uso contínuo, necessários aos 
negócios do SESI, para intensificar utilização de atas de 
registro de preço, nas aquisições ao longo do exercício.  

 

 

2.1.1.2 1: Publicar editais de divulgação de vagas 
para processos de seleção de pessoal 
contendo: a) informações quanto à 
entidade demandante, os cargos 
disponíveis, o número de vagas ofertadas, 
o período de inscrição, os requisitos para 
a investidura no cargo pretendido e as 
demais orientações relativas ao processo 
seletivo; b) as informações relativas ao 
cargo a ser ocupado e síntese das 
atividades a serem desenvolvidas; 
c) as fases, prazo de validade e 
cronograma do processo seletivo; d) 
resultados de todas as fases do processo 
seletivo, contendo, quando for o caso, o 
nome dos candidatos inscritos, aprovados 
e reprovados, e a classificação final; e) o 
prazo para interposição de recurso 
em todas as fases do processo seletivo. 

1.1 - Considerando que o SESI realiza os processos de 
seleção de pessoal de acordo com a resolução do DN, em 
obediência ao STF e premissas do TCU, ratificamos os 
esclarecimentos constantes do oficio DRB n° 0196/2017 de 
28/11/2017, enviado a CGU. 

 

8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna 

Pelo princípio da legalidade (art. 5°, II, da CF), não há obrigação ao SESI de criar uma unidade de Auditoria 
Interna. Diante disso, não há uma Unidade específica para Auditoria Interna. 

No exercício de 2017, a entidade não recebeu deliberações da Auditoria Externa. 
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9- Apêndices  

9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema 
A ser preenchido pelo Departamento Nacional. 

 

9.2- Outras análises referentes às entidades do Sistema 
A ser preenchido pelo Departamento Nacional. 
 

9.3- Quadros, tabelas e figuras complementares 
 
 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI Departamento Regional da Bahia 
   

 
Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 acompanhadas do Relatório dos 
Auditores Independentes 

 
CONTEÚDO: 
 
PC 1 – Quadro Comparativo da Receita Autorizada com a Receita Realizada 

PC 2 – Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada 

PC 3 – Quadro Comparativo da Despesa Autorizada por Programa de Trabalho 

PC 4 – Demonstração da Despesa por Programa de Trabalho e por Natureza do Gasto 

Balanço Financeiro Receita 

Balanço Financeiro Despesa 

Balanços Patrimoniais 

Demonstrações das Variações Patrimoniais  

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis  
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dez/11 dez/17

PREVISTA REALIZADA PARA MAIS PARA MENOS

RECEITAS 4.0.00.00.00.00.00 206.520.202,00     214.743.473,77      11.717.088,41       3.493.816,64              

      RECEITAS CORRENTES 4.1.00.00.00.00.00 206.478.382,00     214.006.948,33      11.022.382,97       3.493.816,64              

         RECEITAS CORRENTES PROPRIAS 4.1.01.00.00.00.00 191.714.497,00     201.099.308,72      10.638.654,91       1.253.843,19              

            RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 4.1.01.01.00.00.00 117.843.186,00     124.106.723,24      6.263.537,24         (,00)                               

            RECEITAS FINANCEIRAS 4.1.01.02.00.00.00 11.792.709,00       11.027.758,28        -                           764.950,72                 

            RECEITAS DE SERVICOS 4.1.01.04.00.00.00 60.278.934,00       59.790.041,53        -                           488.892,47                 

            OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.1.01.05.00.00.00 1.799.668,00          6.174.785,67          4.375.117,67         -                                

         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.1.02.00.00.00.00 14.763.885,00       12.907.639,61        383.728,06             2.239.973,45              

            CONVENIOS 4.1.02.02.00.00.00 884.823,00             1.268.551,06          383.728,06             (,00)                               

            APOIOS FINANCEIROS 4.1.02.03.00.00.00 13.879.062,00       11.639.088,55        -                           2.239.973,45              

      RECEITAS DE CAPITAL 4.2.00.00.00.00.00 41.820,00               736.525,44              694.705,44             -                                

         RECEITAS DIRETAS 4.2.01.00.00.00.00 -                            -                            -                           -                                

            OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 4.2.01.04.00.00.00 -                            -                            -                           -                                

         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.2.02.00.00.00.00 41.820,00               736.525,44              694.705,44             -                                

            SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 4.2.02.01.00.00.00 41.820,00               736.525,44              694.705,44             -                                

TOTAL 206.520.202,00     214.743.473,77      11.717.088,41       3.493.816,64              

PC-1

          QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA AUTORIZADA COM A RECEITA REALIZADA

DESCRIÇÃO CÓDIGO
VALORES VARIAÇÃO
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40.878,00                 dez/17

PREVISTA REALIZADA PARA MAIS PARA MENOS

DESPESAS 3.0.00.00.00.00.00 206.520.202,00     192.390.757,69       -                      14.129.444,31       

      DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00.00.00 184.207.270,00     174.777.215,59       -                      9.430.054,41         

         APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.01.00.00.00.00 173.617.088,00     164.703.612,02       -                      8.913.475,98         

            PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.01.01.00.00.00 99.000.573,00       92.220.382,06         -                      6.780.190,94         

            OCUPACÕES E UTILIDADES 3.1.01.02.00.00.00 7.332.038,00          7.315.535,68            -                      16.502,32               

            MATERIAIS 3.1.01.03.00.00.00 7.473.014,00          6.926.779,59            -                      546.234,41             

            TRANSPORTES E VIAGENS 3.1.01.04.00.00.00 1.998.017,00          1.831.091,13            -                      166.925,87             

            MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.1.01.05.00.00.00 164.238,00             80.686,58                 -                      83.551,42               

            SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.1.01.06.00.00.00 51.424.561,00       50.610.771,23         -                      813.789,77             

            DESPESAS FINANCEIRAS 3.1.01.08.04.00.00 3.131.559,00          2.928.877,88            -                      202.681,12             

            IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 3.1.01.09.00.00.00 449.586,00             363.885,03               -                      85.700,97               

            DESPESAS DIVERSAS 3.1.01.10.00.00.00 2.643.502,00          2.425.602,84            -                      217.899,16             

         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.1.02.00.00.00.00 10.590.182,00       10.073.603,57         -                      516.578,43             

            CONTRIB./TRANSF. REGULAMENT./REGIMENTAIS 3.1.02.01.00.00.00 10.377.472,00       9.888.204,57            -                      489.267,43             

            CONVÊNIOS 3.1.02.03.00.00.00 57.000,00               42.050,00                 -                      14.950,00               

            AUXÍLIOS FINANCEIROS 3.1.02.04.00.00.00 1.000,00                  -                              -                      1.000,00                 

            AUXÍLIOS A TERCEIROS 3.1.02.05.00.00.00 153.710,00             143.349,00               -                      10.361,00               

            CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 3.1.02.06.00.00.00 1.000,00                  -                              -                      1.000,00                 

      DESPESAS DE CAPITAL 3.2.00.00.00.00.00 22.312.932,00       17.613.542,10         -                      4.699.389,90         

         APLICAÇÕES DIRETAS 3.2.01.00.00.00.00 22.312.932,00       17.613.542,10         -                      4.699.389,90         

            INVESTIMENTOS 3.2.01.01.00.00.00 22.300.812,00       17.601.953,71         -                      4.698.858,29         

            INVERSÕES FINANCEIRAS 3.2.01.02.00.00.00 12.120,00               11.588,39                 -                      531,61                     

TOTAL -                                   206.520.202,00     192.390.757,69       -                      14.129.444,31       

PC-2

                       QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A DESPESA REALIZADA

DESCRIÇÃO CÓDIGO
VALORES VARIAÇÃO
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dez/11

dez/17

PREVISTA REALIZADA PARA MAIS PARA MENOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 206.520.202,00  192.390.757,69  -                      14.129.444,31       

      PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 08121 3.329.021,00      3.068.787,33      -                      260.233,67             

      ADMINISTRAÇÃO GERAL 08122 14.098.958,00    12.981.437,43    -                      1.117.520,57          

      ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 08123 8.471.475,00      7.983.126,94      -                      488.348,06             

      TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 08126 4.232.737,00      4.196.449,10      -                      36.287,90               

      FORMAÇÃO DE R.H. 08128 345.977,00          221.727,68          -                      124.249,32             

      COMUNICAÇÃO SOCIAL 08131 1.759.358,00      1.623.166,37      -                      136.191,63             

      ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 08244 242.327,00          136.027,63          -                      106.299,37             

      ATENÇÃO BÁSICA 08301 38.840.085,00    36.729.002,95    -                      2.111.082,05          

      PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 08331 1.374.575,00      1.183.362,68      -                      191.212,32             

      ENSINO FUNDAMENTAL 08361 17.213.890,00    14.869.147,20    -                      2.344.742,80          

      ENSINO MÉDIO 08362 20.742.348,00    19.854.650,07    -                      887.697,93             

      EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 08366 7.687.044,00      6.924.472,46      -                      762.571,54             

      EDUCAÇÃO BÁSICA 08368 64.228.403,00    59.479.630,17    -                      4.748.772,83          

      DIFUSÃO CULTURAL 08392 862.458,00          758.928,31          -                      103.529,69             

      DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 08573 388.353,00          299.530,87          -                      88.822,13               

      PROMOÇÃO INDUSTRIAL 08661 5.065.282,00      4.993.171,43      -                      72.110,57               

      DESPORTO COMUNITÁRIO 08812 5.082.177,00      5.075.401,57      -                      6.775,43                  

      LAZER 08813 2.178.262,00      2.124.532,93      -                      53.729,07               

      TRANSFERÊNCIAS 08845 10.377.472,00    9.888.204,57      -                      489.267,43             

TOTAL 206.520.202,00  192.390.757,69  -                      14.129.444,31       

PC-3

QUADRO COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A DESPESA REALIZADA, POR PROGRAMA DE TRABALHO

DESCRIÇÃO CÓDIGO
VALORES VARIAÇÃO



RELATÓRIO DE GESTÃO 2017                                                                                                                                                         SESI/BA         
 

 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dez/17

NATUREZA DE GASTOS GESTÃO
 DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL 
 NEGÓCIO APOIO TOTAL

DESPESAS 8.701.499,62     15.201.092,75            152.649.585,95     15.838.579,37     192.390.757,69     

      DESPESAS CORRENTES 8.698.302,71     15.189.504,36            137.133.249,90     13.756.158,62     174.777.215,59     

         APLICAÇÕES DIRETAS 8.698.302,71     5.301.299,79              136.947.850,90     13.756.158,62     164.703.612,02     

            PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.527.533,14     -                             74.926.997,75       9.765.851,17       92.220.382,06       

            OCUPACÕES E UTILIDADES 19.102,22          -                             6.595.583,13         700.850,33          7.315.535,68         

            MATERIAIS 74.737,05          -                             6.683.478,36         168.564,18          6.926.779,59         

            TRANSPORTES E VIAGENS 58.805,44          -                             1.756.943,57         15.342,12            1.831.091,13         

            MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.228,19            -                             72.831,24              1.627,15              80.686,58              

            SERVIÇOS DE TERCEIROS 958.310,35        2.684.726,03              44.006.777,44       2.960.957,41       50.610.771,23       

            DESPESAS FINANCEIRAS 18,96                 392.300,32                 2.534.740,71         1.817,89              2.928.877,88         

            IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 15.748,96          24,08                          270.211,41            77.900,58            363.885,03            

            DESPESAS DIVERSAS 37.818,40          2.224.249,36              100.287,29            63.247,79            2.425.602,84         

         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -                    9.888.204,57              185.399,00            -                       10.073.603,57       

            CONTRIB./TRANSF. REGULAMENT./REGIMENTAIS -                    9.888.204,57              -                         -                       9.888.204,57         

            CONVÊNIOS -                    -                             42.050,00              -                       42.050,00              

            AUXÍLIOS FINANCEIROS -                    -                             -                         -                       -                         

            AUXÍLIOS A TERCEIROS -                    -                             143.349,00            -                       143.349,00            

      DESPESAS DE CAPITAL 3.196,91            11.588,39                   15.516.336,05       2.082.420,75       17.613.542,10       

         APLICAÇÕES DIRETAS 3.196,91            11.588,39                   15.516.336,05       2.082.420,75       17.613.542,10       

            INVESTIMENTOS 3.196,91            -                             15.516.336,05       2.082.420,75       17.601.953,71       

            INVERSÕES FINANCEIRAS -                    11.588,39                   -                         -                       11.588,39              

Percentuais 4,55                          10,19                                   80,52                              4,74                             100,00                           

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.701.499,62 15.201.092,75        152.649.585,95  15.838.579,37  192.390.757,69  

PC-4

                       DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO POR NATUREZA DE GASTOS
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SESI - Departamento Regional da Bahia

RECEITA PC 5.0 DEZEMBRO/2017

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

ORÇAMENTÁRIA 214.743.473,77            

4.1.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 214.006.948,33   

4.1.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES PROPRIAS 201.099.308,72   

4.1.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.907.639,61     

4.2.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 736.525,44          

4.2.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 736.525,44           

EXTRAORÇAMENTÁRIA 11.842.880,11              

1.1.00.00.00.00.00 C. ATIVO FINANCEIRO 1.135.354,88       

DIMINUIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.135.354,88        

2.1.00.00.00.00.00 C. PASSIVO FINANCEIRO 5.604.234,23       

AUMENTO NO EXERCÍCIO 5.604.234,23        

5.1.01.01.01.99.00 OUTRAS VARIAÇÕES 11.588,39             

5.2.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS 5.091.702,61       

DISPONIBILIDADE INICIAL 113.640.830,21            

1.1.01.01.00.00.00 CAIXAS 12.562,51             

1.1.01.02.00.00.00 BANCOS C/ MOVIMENTO 3.108.982,97       

1.1.01.03.00.00.00 BANCOS C/ CONVÊNIOS 28.142,26             

1.1.02.00.00.00.00 APLIC. DE CURTO PRAZO 110.491.142,47   

TOTAL 340.227.184,09            

BALANÇO FINANCEIRO

CÓDIGO TÍTULOS
VALORES
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SESI - Departamento Regional da Bahia

DESPESA PC 5.1 DEZEMBRO/2017

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

ORÇAMENTARIA 192.390.757,69  

3.1.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 174.777.215,59   

3.1.01.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 164.703.612,02   

3.1.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.073.603,57      

3.2.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 17.613.542,10     

3.2.01.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.613.542,10      

EXTRAORÇAMENTÁRIA 17.855.599,97     

1.1.00.00.00.00.00 C. ATIVO FINANCEIRO 5.331.441,23       

AUMENTO NO EXERCÍCIO 5.331.441,23        

2.1.00.00.00.00.00 C. PASSIVO FINANCEIRO 4.926.318,72       

DIMINUIÇÃO NO EXERCÍCIO 4.926.318,72        

6.2.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS 7.597.840,02       

DISPONIBILIDADE FINAL 129.980.826,43  

1.1.01.01.00.00.00 CAIXAS 66.613,82             

1.1.01.02.00.00.00 BANCOS C/ MOVIMENTO 2.764.870,07       

1.1.01.03.00.00.00 BANCOS C/ CONVÊNIOS 10.705,83             

1.1.02.00.00.00.00 APLIC. DE CURTO PRAZO 127.138.636,71   

TOTAL 340.227.184,09  

BALANÇO FINANCEIRO

CÓDIGO TÍTULOS
VALORES
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SESI - Departamento Regional da Bahia

PC 6 DEZEMBRO/2017

ANTERIOR ATUAL PARA MAIS PARA MENOS

1.1.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 143.940.203,49  162.083.388,52  19.640.089,24  1.496.904,21  

1.1.01.00.00.00.00 DISPONÍVEL 3.149.687,74             2.842.189,72             54.051,31                 361.549,33            

1.1.01.01.00.00.00 CAIXA 12.562,51                   66.613,82                   54.051,31                 -                          

1.1.01.02.00.00.00 BANCOS C/ MOVIMENTO 3.108.982,97             2.764.870,07             -                             344.112,90            

1.1.01.03.00.00.00 BANCOS C/ CONVÊNIOS 28.142,26                   10.705,83                   -                             17.436,43              

1.1.02.00.00.00.00 APLIC. FINANC. C/ PRAZO 110.491.142,47         127.138.636,71         16.647.494,24         -                          

1.1.03.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER 29.343.348,26           31.043.109,01           2.835.115,63           1.135.354,88        

1.1.03.01.00.00.00  CLIENTES 6.255.533,09             8.141.694,27             1.886.161,18           -                          

1.1.03.03.00.00.00 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 923.488,76                1.085.947,69             162.458,93              -                          

1.1.03.04.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -                               539,00                        539,00                      -                          

1.1.03.06.00.00.00 DEPARTAMENTOS CONTA MOVIMENTO 3.177.303,30             3.065.106,64             -                             112.196,66            

1.1.03.08.00.00.00 RECEITAS A RECEBER 15.170.228,52           15.830.442,39           660.213,87              -                          

1.1.03.10.00.00.00 SISTEMA INDÚSTRIA CONTA MOVIMENTO 1.759.118,04             1.247.874,66             -                             511.243,38            

1.1.03.12.00.00.00 CONVÊNIOS E ACORDOS 717.881,35                205.966,51                -                             511.914,84            

1.1.03.13.00.00.00 CONTAS CORRENTES ATIVAS 591.736,70                627.684,18                35.947,48                 -                          

1.1.03.15.00.00.00 DEPÓSITO EM GARANTIA 213.698,69                220.637,78                6.939,09                   -                          

1.1.03.16.00.00.00 SEGUROS A RECUPERAR 22.279,47                   22.279,47                   -                             -                          

1.1.03.17.00.00.00 IMPOSTOS A RECUPERAR 512.080,34                594.936,42                82.856,08                 -                          

1.1.04.00.00.00.00 ESTOQUES 285.467,56                307.837,52                22.369,96                 -                          

1.1.05.00.00.00.00 VALORES A APROPRIAR -                               -                               -                             -                          

1.1.06.00.00.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 670.557,46                751.615,56                81.058,10                 -                          

1.2.00.00.00.00.00 NÃO CIRCULANTE 348.899.536,14  360.968.509,55  12.068.973,41  -                   

1.2.01.00.00.00.00 REALIZÁVEL L/ PRAZO 756.827,85                3.149.725,39             2.392.897,54           -                          

1.2.01.02.00.00.00 DEPÓSITOS E EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS 56.858,14                   67.376,24                   10.518,10                 -                          

1.2.01.03.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 350.818,44                942.496,45                591.678,01              -                          

1.2.01.99.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS E VALORES 349.151,27                2.139.852,70             1.790.701,43           -                          

1.2.02.00.00.00.00 INVESTIMENTOS -                               -                               -                             -                          

1.2.03.00.00.00.00 IMOBILIZADO 347.176.944,18         357.270.351,65         10.093.407,47         -                          

1.2.03.01.00.00.00 BENS IMÓVEIS 357.802.636,20         365.941.777,51         8.139.141,31           -                          

1.2.03.02.00.00.00 BENS MÓVEIS 43.920.958,95           44.776.624,76           855.665,81              -                          

1.2.03.04.00.00.00 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (56.047.665,24)          (57.595.952,62)          (1.548.287,38)          -                          

1.2.03.05.00.00.00  IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 1.501.014,27             4.147.902,00             2.646.887,73           -                          

1.2.03.05.03.01.00 Bens Imóveis em Andamento 369.414,14                1.005.109,86             635.695,72              -                          

1.2.03.05.03.02.00 Bens Móveis em Andamento 701.143,66                1.254.482,92             553.339,26              -                          

1.2.03.05.03.03.00 Bens Intangíveis em Andamento 430.456,47                1.888.309,22             1.457.852,75           -                          

1.2.04.00.00.00.00 INTANGÍVEL 965.764,11                548.432,51                (417.331,60)             -                          

1.2.04.01.00.00.00  BENS INTANGÍVEIS 2.447.462,66             2.507.819,92             60.357,26                 -                          

1.2.04.01.06.00.00 AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS (1.481.698,55)            (1.959.387,41)            (477.688,86)             -                          

1.2.05.00.00.00.00 DIFERIDO -                               -                               -                             -                          

1.6.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO -                               -                               -                             -                          

TOTAL DO ATIVO 492.839.739,63  523.051.898,07  31.709.062,65  1.496.904,21  

BALANÇO PATRIMONIAL 

VARIAÇÕES
CÓDIGO TÍTULOS

SALDO DO EXERCÍCIO
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SESI - Departamento Regional da Bahia

PC 6.1 DEZEMBRO/2017

ANTERIOR ATUAL PARA MAIS PARA MENOS

2.1.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 46.922.960,13   46.320.392,39   4.323.750,98      4.926.318,72    

2.1.01.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR 46.922.960,13          46.320.392,39          4.323.750,98             4.926.318,72          

2.1.01.01.00.00.00 CONTAS A PAGAR 14.455,02                  18.246,32                 3.791,30                     -                            

2.1.01.02.00.00.00 FORNECEDORES 8.041.724,60             10.860.285,38          2.818.560,78             -                            

2.1.01.03.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 835.181,47                848.374,30               13.192,83                  -                            

2.1.01.04.00.00.00 SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR 1.934.392,63             1.907.211,93            -                              27.180,70                

2.1.01.05.00.00.00 Provisões de Férias, 13º Salário e Encargos 5.109.012,49             4.241.785,98            -                              867.226,51              

2.1.01.05.99.00.00 OUTRAS PROVISÕES 438.059,55                1.101.261,77            663.202,22                -                            

2.1.01.06.00.00.00 RETENÇÃO DEPÓSITOS EM GARANTIA 3.950.012,20             1.125.427,57            -                              2.824.584,63          

2.1.01.07.00.00.00 DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO 55.937,80                  62.197,14                 6.259,34                     -                            

2.1.01.08.00.00.00 CONVÊNIOS - ARRECADAÇÃO DIRETA 6.523.611,22             6.302.930,77            -                              220.680,45              

2.1.01.09.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 16.886,95                  16.886,95                 -                              -                            

2.1.01.10.00.00.00 SISTEMA INDÚSTRIA - CONTA MOVIMENTO 10.130.107,17          9.179.228,37            -                              950.878,80              

2.1.01.11.00.00.00 CONVÊNIOS E ACORDOS 6.521.178,52             6.485.410,89            -                              35.767,63                

2.1.01.12.00.00.00 CONTAS CORRENTES PASSIVAS 64.789,93                  91.321,17                 26.531,24                  -                            

2.1.01.14.01.00.00 Consignações a Pagar -                              -                             -                              -                            

2.1.01.14.05.00.00 Faturamento p/Prestação de Serviço Futuro 3.287.610,58             4.079.823,85            792.213,27                -                            

2.2.00.00.00.00.00 NÃO CIRCULANTE 7.227.984,88      8.508.468,13     1.280.483,25      -                     

2.2.01.00.00.00.00 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 7.227.984,88             8.508.468,13            1.280.483,25             -                            

2.2.01.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS CONTRATADOS -                              -                             -                              -                            

2.2.01.01.01.00.00 Empréstimos Financiamentos Operações Internas -                              -                             -                              -                            

2.2.01.03.02.00.00 CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS E OUTRAS 7.227.984,88             8.508.468,13            1.280.483,25             -                            

2.2.01.03.02.01.00 Contingências Judiciais 6.384.658,66             7.665.141,91            1.280.483,25             -                            

2.2.01.03.02.02.00 Outras Contingências 843.326,22                843.326,22               

2.3.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 438.688.794,62 468.223.037,55 33.483.078,13    3.948.835,20    

2.3.01.01.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO 277.643.095,15        281.591.930,35       3.948.835,20             -                            

2.3.01.01.01.00.00 Déficit/Superávit Acumulado 277.643.095,15        281.591.930,35       3.948.835,20             -                            

2.3.01.02.00.00.00 SALDO DO EXERCÍCIO 20.477.491,86          50.011.734,79          29.534.242,93           -                            

2.3.01.02.01.00.00 Déficit/Superávit do Exercício 20.477.491,86          50.011.734,79          29.534.242,93           -                            

2.3.03.00.00.00.00 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 140.568.207,61        136.619.372,41       -                              3.948.835,20          

2.3.03.01.00.00.00 Custo Atribuído 140.568.207,61        136.619.372,41       -                              3.948.835,20          

TOTAL DO PASSIVO 492.839.739,63 523.051.898,07 39.087.312,36    8.875.153,92    

BALANÇO PATRIMONIAL 

VARIAÇÕES
CÓDIGO TÍTULOS

SALDO DO EXERCÍCIO
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SESI - Departamento Regional da Bahia

PC/7 DEZEMBRO/2017

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

RECEITA ORÇAMENTARIA 214.743.473,77   

4.1.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 214.006.948,33  

4.1.01.01.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 124.106.723,24   

4.1.01.02.00.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS 11.027.758,28     

4.1.01.04.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS 59.790.041,53     

4.1.01.05.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.174.785,67       

4.1.02.02.00.00.00 CONVENIOS 1.268.551,06       

4.1.02.03.00.00.00 APOIOS FINANCEIROS 11.639.088,55     

4.2.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 736.525,44         

4.2.02.01.00.00.00 SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 736.525,44          

ORÇAMENTÁRIA 17.613.542,10     

5.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIM. ATIVAS 17.613.542,10    

5.1.01.01.02.00.00 Aquisição de Bens Móveis 4.172.365,90       

5.1.01.01.03.00.00 Aquisição de Bens Intagíveis 1.518.196,31       

5.1.01.01.05.00.00 Construções em Andamento 10.417.574,32     

5.1.01.01.99.00.00 Outras Variações Patrimoniais 11.588,39            

5.1.01.07.00.00.00 Instalações 1.008.739,37       

5.1.01.08.00.00.00 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 485.077,81          

EXTRAORÇAMENTÁRIA 8.596.385,70       

5.1.02.00.00.00.00 VARIAÇÕES  PATRIM. ATIVAS 3.504.683,09      

5.1.02.01.03.00.00 Incorporação de Bens Intangíveis 13,70                   

5.1.02.01.07.00.00 Baixa de Depreciação de Bens Imóveis 923.130,44          

5.1.02.01.08.00.00 Baixa de Depreciação de Bens Móveis 2.581.538,95       

5.2.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES  FINANCEIRAS 5.091.702,61      

5.2.01.00.00.00.00 INSCRIÇÕES - ATIVO 2.066.869,59      

5.2.01.01.02.00.00 Créditos a Receber 1.614.565,67       

5.2.01.01.99.00.00 Outras Inscrições Ativas 452.303,92          

5.2.02.00.00.00.00 CANCELAMENTO - PASSIVO 3.024.833,02      

5.2.02.01.02.00.00 Obrigações a Pagar - SESI 3.024.833,02       

5.2.03.00.00.00.00 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS -                      

TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS 240.953.401,57   

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - VARIAÇÕES ATIVAS

CÓDIGO TÍTULOS
VALORES
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SESI - Departamento Regional da Bahia

 PC7.1 DEZEMBRO/2017

CÓDIGO TÍTULOS PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 192.390.757,69      

3.1.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 174.777.215,59    

3.1.01.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.220.382,06    

3.1.01.02.00.00.00 OCUPACÕES E UTILIDADES 7.315.535,68      

3.1.01.03.00.00.00 MATERIAIS 6.926.779,59      

3.1.01.04.00.00.00 TRANSPORTES E VIAGENS 1.831.091,13      

3.1.01.05.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 80.686,58           

3.1.01.06.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS 50.610.771,23    

3.1.01.08.00.00.00 DESPESAS FINANCEIRAS 2.928.877,88      

3.1.01.09.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 363.885,03         

3.1.01.10.00.00.00 DESPESAS DIVERSAS 2.425.602,84      

3.1.02.01.00.00.00 CONTRIB./TRANSF. REGULAMENT./REGIMENTAIS 9.888.204,57      

3.1.02.03.00.00.00 CONVÊNIOS 42.050,00           

3.1.02.04.00.00.00 AUXÍLIOS FINANCEIROS -                      

3.1.02.05.00.00.00 AUXÍLIOS A TERCEIROS 143.349,00         

3.2.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 17.613.542,10      

3.2.01.01.00.00.00 INVESTIMENTOS 17.601.953,71    

3.2.01.02.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 11.588,39           

ORÇAMENTÁRIA -                         

6.1.01.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIM. PASSIVAS -                        

EXTRAORÇAMENTÁRIA 19.028.400,95        

6.1.02.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIM. PASSIVAS 11.430.560,93      

6.1.02.01.01.00.00 Baixa de Bens Imóveis 3.132.984,47      

6.1.02.01.02.00.00 Baixa de Bens Móveis 2.717.850,96      

6.1.02.01.07.00.00 Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis 1.313.361,58      

6.1.02.01.08.00.00 Inscrição de Depreciação de Bens Móveis 3.739.595,19      

6.1.02.01.09.00.00 Inscrição Amortização Bens Intangíveis 477.688,86         

6.1.02.01.99.00.00 Outras Variações Patrimoniais 49.079,87           

6.2.00.00.00.00 VARIAÇÕES FINANCEIRAS 7.597.840,02        

6.2.01.00.00.00 CANCELAMENTO - ATIVO 3.851.329,76        

6.2.01.01.01.00.00 Disponivel 0,04                    

6.2.01.01.02.00.00 Créditos a Receber 3.799.814,49      

6.2.01.01.99.00.00 Outras Inscrições Ativas 51.515,23           

6.2.02.00.00.00 INSCRIÇÕES - PASSIVO 3.746.510,26        

6.2.02.01.02.00.00 Obrigações a Pagar 3.746.510,26      

SOMA VARIAÇÕES PASSIVAS 211.419.158,64      

RESULTADO DO EXERCÍCIO 29.534.242,93        

SUPERÁVIT VERIFICADO 29.534.242,93      

TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS 240.953.401,57      

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - VARIAÇÕES PASSIVAS
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI 

Departamento Regional da Bahia 
 
 

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2017 e de 
2016 acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes 

 
 
 

CONTEÚDO: 
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis  

Quadro I - Balanços Patrimoniais 

Quadro II - Balanços Financeiros 

Quadro III - Balanço Orçamentário 

Quadro IV - Demonstrações das Variações Patrimoniais  

Quadro V - Demonstrações dos Resultados Abrangentes 

Quadro VI - Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 

Quadro VII - Demonstrações dos Fluxos de Caixa 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

Aos Diretores do 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI 

DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA 

 
Opinião 
 

Examinamos as demonstrações contábeis do Serviço Social da Indústria, Departamento 
Regional da Bahia - SESI/DR/BA (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2017 e os respectivos balanços financeiro e orçamentário e as demonstrações 
das variações patrimoniais, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.   

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Serviço Social da Indústria, 
Departamento Regional da Bahia - SESI/DR/BA em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com os dispositivos da Lei nº 4.320, de 
17 de março de 1964. 

 

Base para opinião 

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

 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com os 
dispositivos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações.  
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Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

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

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

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

 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. 

 Concluímos nossos exames sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, e também se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se 
concluíssemos que existe incerteza relevante, chamaríamos atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluiríamos 
modificação em nossa opinião, se as divulgações fossem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em 
continuidade operacional. 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.  

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos.  
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Salvador (BA), 08 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S 
CRC-2BA – 00710/O 

 
 
 
 

JOSÉ RENATO MENDONÇA 
CONTADOR – CRC-1BA 9.749/O-9 
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA 
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016  
(Valores em milhares de Reais)  

 
 
ATIVO 31.12.2017 

 
31.12.2016 

    Circulante 
     Caixa e equivalentes de caixa (nota 3) 129.981  113.641 

  Contas a receber (nota 4) 8.142  6.256 
  Receitas a receber – arrecadação (nota 5) 15.830  15.170 

  Departamento Nacional - conta movimento (nota 6) 3.065  3.177 
  Convênios e acordos 206  718 
  Tributos a recuperar 595  512 
  Estoques 308  285 
  Outros 3.958  4.181 

 
   

Total do ativo circulante 162.085  143.940 

 
   

Não circulante    
  Planprev - Fundo de Previdência (nota 13) 2.059  - 
  Depósitos judiciais 1.023  700 
  Outros créditos e valores 67  57 
  Imobilizado (nota 7) 357.270  347.177 

  Intangível 548  966 

 
   

Total do ativo não circulante 360.967  348.900 

 
   

 
   

TOTAL DO ATIVO 523.052  492.840 

     
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA 
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016  
(Valores em milhares de Reais)  

 
 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.2017 

 
31.12.2016 

    Circulante 
     Fornecedores (nota 8) 11.962  8.480 

  Empréstimos e financiamentos  17  17 
  Impostos, taxas e contribuições 848  835 
  Salários, provisões e encargos a pagar (nota 9) 6.149  7.043 
  Retenções e depósitos em garantia 1.125  3.950 
  Departamento Nacional - conta movimento (nota 6) 6.365  6.580 
  Sistema CNI - conta movimento  9.179  10.130 
  Convênios e acordos (nota 10) 6.485  6.521 
  Faturamento para prestação de serviço futuro (nota 11) 4.080  3.288 
  Outros 112  80 

 
   

Total do passivo circulante 46.322  46.924 

 
   

Não circulante    

  Provisão para contingências (nota 12) 7.665  6.385 
  Outros 843  843 

 
   

Total do passivo não circulante 8.508  7.228 

 
   

Patrimônio líquido    
  Patrimônio social 302.069  277.643 
  Ajuste de avaliação patrimonial 136.619  140.568 
  Superávit do exercício 29.534  20.477 

 
   

Total do patrimônio líquido 468.222  438.688 

 
   

 
   

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 523.052  492.840 

     
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA  
BALANÇOS FINANCEIROS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 
DE 2016 
(Valores em milhares de Reais)  

 

 
31.12.2017 

 
31.12.2016 

Receitas 
     Orçamentárias    

     Receitas correntes     
        Receitas de contribuições 124.107    123.047 

        Receitas de serviços (nota 15) 59.790     47.280 

        Receitas financeiras 11.028    14.525  

        Apoios financeiros 11.639    8.740  

        Convênios 1.268   1.703  

        Outras receitas correntes (nota 16) 6.175    2.200  

     Total das receitas correntes 214.007  197.495 

    
     Receitas de capital    
        Subvenções e auxílios 737  307 

     Total das receitas de capital 737  307 

    
  Extra orçamentárias    
        Aumento do passivo financeiro 5.604     8.325   

        Diminuição do ativo financeiro 1.135     13.047   

        Variações financeiras ativas 4.639  6.013 
        Outras variações 464  14 

     Total das receitas extra orçamentárias 11.842  27.399 

    
Caixa e equivalentes de caixa no início do período (nota 3) 113.641  125.374 
    

Total 340.227  350.575 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA  
BALANÇOS FINANCEIROS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 
2016 
(Valores em milhares de Reais)  

 

 
31.12.2017 

 
31.12.2016 

Despesas 
     Orçamentárias    

     Despesas correntes     
        Pessoal e encargos sociais, bolsistas e estagiários 92.220   90.447 

        Serviços de terceiros 50.611    47.333  

        Contribuições, transferências regulamentares e regimentais  9.888    9.761  

        Ocupações e utilidades  7.316    8.212  

        Materiais  6.927    5.350  

        Transportes e viagens 1.831    1.073  

        Auxílios a terceiros 143    229  

        Impostos, taxas e contribuições  364    451  

        Despesas financeiras  2.929    2.151  

        Convênios  42    20  

        Material de distribuição gratuita  81    47  

        Despesas diversas 2.426    2.417  

     Total das despesas correntes 174.778  167.491 

    

     Despesas de capital    
        Inversões financeiras 12  14 
        Investimentos - aquisição de imobilizado e intangível 17.602  37.363 

     Total das despesas de capital 17.614  37.377 

    
  Extra orçamentárias    
        Aumento no ativo financeiro 5.330  3.572 
        Diminuição do passivo financeiro 4.926  17.551 
        Variações financeiras passivas 7.598  10.943 

Total das despesas extra orçamentárias 17.854  32.066 

    
Caixa e equivalentes de caixa no final do período (nota 3) 129.981  113.641 

    

Total 340.227  350.575 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA 
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 
(Valores em milhares de Reais)  

 

 

Previsão 
para o ano 
de 2017 (*)  

Receitas 
realizadas no 

período 
 

Saldo 

Receitas   
     Receitas correntes       

    Receitas correntes próprias      

        Receitas de contribuições 117.843  124.107  6.264 
        Receitas de serviços 60.278  59.790  (488) 
        Receitas financeiras 11.793  11.028  (765) 

        Outras receitas correntes 1.800  6.175  4.375 
      
    Transferências correntes       

 

     
        Convênios 885  1.268  383 
        Apoios financeiros 13.879  11.639  (2.240) 
      

     Total das receitas correntes 206.478  214.007  7.529 

      
  Receitas de capital      
    Transferências de capital       

        Subvenções e auxílios 42  737  695 

 
     

     Total das receitas de capital 42  737  695 

      

Total 206.520  214.744  8.224 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

 
(*) Conforme proposta de retificação orçamentária aprovada em 25 de maio de 2017, 
pelo Conselho Regional, com vigência a partir de 1º de julho de 2017. As premissas 
relativas à proposta orçamentária, dadas a sua natureza, não fazem parte do escopo de 
uma auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram revisadas 
pelos nossos auditores independentes. 
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA 
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 
(Valores em milhares de Reais)  

 

 

Previsão 
para o ano 
de 2017 (*)  

Despesas 
realizadas 

no período 
 

Saldo 

Despesas   
     Despesas correntes       

   Aplicações diretas      

     Pessoal e encargos sociais 97.840  92.220  (5.620) 

     Serviços de terceiros 55.514  50.611  (4.903) 

     Ocupações e utilidades 7.011  7.316  305 

     Materiais 7.192  6.927  (265) 

     Transportes e viagens 1.757  1.831  74 

     Impostos, taxas e contribuições 418  364  (54) 

     Despesas financeiras 2.612  2.929  317 

     Material de distribuição gratuita 123  81  (42) 

     Despesas diversas 2.301  2.426  125 
      

  Transferências correntes       
 

     

     Contribuições, transferências regulamentares e 
     regimentais 

9.377  9.888  511 

     Convênios 4  42  38 

     Auxílios a terceiros 56  143  87 

     Contribuição associativa e filiação 2  -  (2) 

     Total das despesas correntes 184.207  174.778  (9.429) 
      

  Despesas de capital      

    Aplicações diretas      

        Investimentos - aquisição de imobilizado e intangível 22.301  17.602  (4.699) 

        Inversões financeiras 12  12  - 

     Total das despesas de capital 22.313  17.614  (4.699) 

      

Total das despesas 206.520  192.392  (14.128) 
      

Superávit orçamentário -  22.352  22.352 
      

Total das despesas orçamentárias 206.520  214.744  8.224 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

 

(*) Conforme proposta de retificação orçamentária aprovada em 25 de maio de 2017, pelo Conselho 
Regional, com vigência a partir de 1º de julho de 2017. As premissas relativas à proposta 
orçamentária, dadas a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das 
demonstrações contábeis, consequentemente, não foram revisadas pelos nossos auditores 
independentes. 
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA 
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 
 (Valores em milhares de Reais)  

 
31.12.2017 

 
31.12.2016 

Receitas 
     Resultantes da execução orçamentária    

     Receitas correntes     

        Receitas de contribuições 124.107  123.047 
        Receitas de serviços (nota 15) 59.790   47.280 

        Receitas financeiras 11.028   14.525 

        Apoios financeiros 11.639   8.740 

        Convênios 1.268  1.703 

        Outras receitas correntes 6.175   2.200 

     Total das receitas correntes 214.007  197.495 
    

     Receitas de capital    

        Subvenções e auxílios 737  307 

     Total das receitas de capital 737  307 
    

Mutações patrimoniais    

  Variações patrimoniais ativas    

        Aquisição de bens móveis 4.172    3.730  

        Aquisição de bens intangíveis  1.518    405  

        Construções em andamento  10.418    32.406  

        Instalações 1.009    754  

        Benfeitorias em imóveis de terceiros 485    67  

        Outras variações patrimoniais 12    14  

     Total das mutações patrimoniais 17.614  37.376 
    

Total resultante da execução orçamentária 232.358  235.178 
    

Independente da execução orçamentária    

Incorporação de bens imóveis -  2.328 

Baixa de depreciação de bens imóveis 923  - 

Baixa de depreciação de bens móveis 2.582  75 
    

  Variações financeiras ativas    

        Créditos a receber 1.615  2.223 

        Cancelamentos 3.025  3.790 

        Outras  452   

Total independente da execução orçamentária 8.597  8.416 

    

Total 240.955  243.594 
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA 
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 
 (Valores em milhares de Reais)  

 

 
31.12.2017 

 
31.12.2016 

Despesas 
     Resultantes da execução orçamentária    

     Despesas correntes     
        Pessoal e encargos sociais 92.220   90.447 
        Serviços de terceiros 50.611   47.333 
        Contribuições, transferências regulamentares e regimentais  9.888   9.761 
        Ocupações e utilidades  7.316   8.212 
        Materiais  6.927    5.350  
        Transportes e viagens 1.831    1.073  
        Auxílios a terceiros 143    229  
        Impostos taxas e contribuições  364    451  
        Despesas financeiras  2.929    2.151  
        Convênios  42    20  
        Material de distribuição gratuita  81    47  
        Contribuição associativa e filiação  -    -  
        Despesas diversas 2.426    2.417  

     Total das despesas correntes 174.778  167.491 

    

     Despesas de capital    
        Inversões financeiras 12  14 
        Investimentos 17.602  37.363 

     Total das despesas de capital 17.614  37.377 

    

Total resultante da execução orçamentária 192.392  204.868 

    

Independente de execução orçamentária    

   Variações patrimoniais passivas    
        Baixa de bens imóveis 3.133  645 
        Baixa de bens móveis 2.718  85 
        Inscrição de depreciação de bens imóveis (nota 7) 1.313  2.159 
        Inscrição de depreciação de bens móveis (nota 7) 3.740  3.766 
        Inscrição de amortização de bens intangíveis 478  478 
        Outras variações patrimoniais 49  173 

     Total das variações patrimoniais passivas 11.431  7.306 
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA 
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 
 (Valores em milhares de Reais)  

 

 31.12.2017  31.12.2016 

    

   Variações financeiras passivas    
        Disponível -  7 
        Créditos a receber 3.851  6.101 
        Outras obrigações a pagar 3.747  4.835 

     Total das variações financeiras passivas 7.598  10.943 

    

Total independente da execução orçamentária 19.029  18.249 

    
   Superávit do período 29.534  20.477 
    

Total 240.955  243.594 
 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA 
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 
 (Valores em milhares de Reais)  

 

 
31.12.2017 

 
31.12.2016 

    Superávit do período 29.534  20.477 
    
Outros resultados abrangentes -  - 

 
   

Resultado abrangente do período 29.534  20.477 

     
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA 
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 
 (Valores em milhares de Reais)  

 

  

Patrimônio 
social 

 

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial 
 

Superávit do 
período 

 

Total 

  
       

Saldos em 31 de dezembro de 2015 
 

226.010  145.175  47.026  418.211 

  
       

Incorporação do superávit do período  47.026  -  (47.026)  - 
Realização do custo atribuído (deemed cost) 

 
4.607  (4.607)  -  - 

Superávit do período 
 

-  -  20.477  20.477 

  
       

Saldos em 31 de dezembro de 2016 
 

277.643  140.568  20.477  438.688 

  

       

Incorporação do superávit do período  20.477               -  (20.477)  - 
Realização do custo atribuído (deemed cost) 

 
3.949  (3.949)  -  - 

Superávit do período 
 

-  -  29.534  29.534 

  
       

Saldos em 31 de dezembro de 2017 
 

302.069  136.619  29.534  468.222 

      

  

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA 
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 
 (Valores em milhares de Reais)  

 

 
31.12.2017 

 
31.12.2016 

ATIVIDADES OPERACIONAIS    
Superávit do período 29.534  20.477 
Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com os 
recursos provenientes das atividades operacionais:    
    Depreciação e amortização 5.531  6.403 
    Provisão para créditos de liquidação duvidosa 1.056  1.190 
    Provisão para perda estimada por redução ao valor 
    recuperável de tributos a recuperar 

(547)  45 

    Outras provisões -  843 
    Bens imóveis doados -  (500) 
    Planprev - Fundo de Previdência (nota 13) (2.659)  - 
    Valor residual do ativo imobilizado baixado (nota 7) 2.458  655 
    Provisão para contingências 1.280  (1.120) 

 36.653  27.993 

Variações do ativo    
     Contas a receber (2.942)  (2.300) 
     Receitas a receber – arrecadação (660)  (2.366) 
     Departamento Nacional - conta movimento 112  11.141 
     Convênios e acordos 512  885 
     Tributos a recuperar 464  (289) 
     Estoques (23)  - 
     Outros ativos 223  (943) 
     Depósitos judiciais (323)  360 
     Planprev – Fundo de Previdência (Nota 13) 600  - 
     Outros créditos e valores (10)  (15) 

 (2.047)  6.473 

Variações do passivo    
     Fornecedores 3.482  (12.293) 
     Impostos, taxas e contribuições 13  (130) 
     Salários, provisões e encargos a pagar (894)  (934) 
     Retenções e depósitos em garantia (2.825)  (768) 
     Departamento Nacional - conta movimento (215)  2.091 
     Sistema CNI - conta movimento (951)  5.768 
     Convênios e acordos (36)  (2.145) 
     Faturamento para prestação de serviço futuro 792  1.267 
     Outras contas a pagar 32  (37) 

 (602)  (7.181) 
    

Fluxo de caixa das atividades operacionais 34.004  27.285 
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA 
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 
 (Valores em milhares de Reais)  

 
 31.12.2017  31.12.2016 

    
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS    
     Adições ao ativo imobilizado e intangível (nota 7) (17.664)  (39.018) 

Fluxo de caixa das atividades de investimento (17.664)  (39.018) 

    
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de 
caixa 

16.340  (11.733) 

    
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 113.641  125.374 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 129.981  113.641 
    

Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de 
caixa 

16.340  (11.733) 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 
(Valores em milhares de Reais, centavos omitidos) 

 
 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 

O Serviço Social da Indústria - SESI - Departamento Regional da Bahia (“Entidade”) é 
uma “Entidade” de direito privado, organizada e administrada pela Confederação 
Nacional da Indústria, nos termos do Decreto-lei nº 9.403, de 25 de junho de 1946, e 
tem por objetivo estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, 
para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, 
concorrendo para a melhoria do padrão de vida no País.  
 
O Decreto nº 6.637, de 05 de novembro de 2008, que alterou o regulamento do SESI, 
estabeleceu que 2/3 (dois terços) da receita líquida da contribuição compulsória fosse 
vinculada para vagas gratuitas em cursos e programas de educação profissional para 
pessoas de baixa renda. Essa vinculação foi feita de forma escalonada, iniciando em 
2009 e atingindo o percentual máximo em 2014. 
 
A “Entidade”, nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei nº 2.613, de 23 de setembro de 
1955, na condição de prestadora de serviços sociais autônomos, goza de imunidade 
tributária em relação aos impostos federais, estaduais e municipais.  
 
No que se refere à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, a “Entidade” não apura 
lucro. Portanto, não está sujeita às regras da Lei nº 7.689/88, artigos 1º e 2º, Lei nº 
10.833/2003 e IN nº 1.234/2012, art. 4º, inciso VI.  
 
A contribuição para o PIS/PASEP é calculada sobre a folha de pagamento, de acordo 
com o Decreto nº 4.524, de 17 de dezembro de 2002, artigo 9º, inciso VI. Além disso, 
conforme o artigo 46, deste Decreto, incisos I e II, as entidades relacionadas no artigo 
9º, inseridos os serviços sociais autônomos, não contribuem para o PIS/PASEP sobre 
faturamento e são isentos da COFINS. 
 

2. BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E RESUMO DAS 
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
As demonstrações contábeis da “Entidade” são preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com os dispositivos da Lei nº 4.320, 
de 17 de março de 1964, e segundo a padronização e as peculiaridades do Plano de 
Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, aprovado pelo 
Conselho Nacional do SESI. 
 
A Administração da “Entidade” autorizou a conclusão das presentes demonstrações 
contábeis em 08 de fevereiro de 2018. 
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As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis 
estão descritas a seguir: 
 

2.1 Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional 
da “Entidade”. Todas as informações financeiras apresentadas foram 
arredondadas para milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma. 

 
2.2 Estimativas contábeis 

 
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados 
de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. 

 
Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com 
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. 

 
As principais estimativas relacionadas às demonstrações contábeis referem-se ao 
registro dos efeitos decorrentes da: (a) perda estimada em créditos de liquidação 
duvidosa; e (b) provisão para contingências. 
 

2.3 Caixa e equivalentes de caixa 
 

Estão representados por saldos em caixa, contas bancárias disponíveis e 
aplicações financeiras com liquidez imediata, em montante sujeito a um 
insignificante risco de mudança de valor. 
 

2.4 Contas a receber 
 

Referem-se a créditos junto a clientes, decorrentes da prestação de serviços, 
cursos, consultorias, aluguéis e outros. Os valores a receber só consideram 
encargos financeiros, atualização monetária ou multa sobre os títulos vencidos 
quando considerados recuperáveis.  
 
A perda estimada em créditos de liquidação duvidosa é constituída com base nos 
valores vencidos há mais de 90 (noventa) dias em montante considerado 
suficiente pela Administração, considerando os riscos envolvidos, para cobrir as 
perdas prováveis na realização dos créditos. 
 

2.5 Receitas a receber - arrecadação 
 

Referem-se a valores a receber da arrecadação compulsória das indústrias filiadas. 
Os valores a receber só consideram encargos financeiros, atualização monetária 
ou multa sobre as parcelas vencidas quando considerados recuperáveis. 
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2.6 Estoques 
 

São avaliados pelo custo médio de aquisição que não excede ao valor de mercado 
ou ao valor líquido de realização, ajustados por provisão para perdas, se 
necessária.  

 
2.7 Depósitos judiciais 

 
Correspondem aos valores depositados em juízo para suportar as discussões 
relacionadas aos processos trabalhistas, nos quais a “Entidade” configura como ré. 
 

2.8 Imobilizado 
 

O imobilizado está demonstrado ao custo de construção, de aquisição ou custo 
atribuído (“deemed cost”), deduzido da correspondente depreciação acumulada.  
 
Adoção do custo atribuído 
 
Em 2013 a “Entidade” adotou o custo atribuído como base de valor e efetuou a 
revisão da vida útil dos principais itens do ativo imobilizado. 
 
Os valores acrescidos ao ativo imobilizado estão demonstrados a seguir: 
 

Itens  Valor 
Terrenos  38.432 
Edificações  115.398 
Instalações  13.915 
Total  167.745 

 
O registro do custo atribuído teve como contrapartida a conta de ajuste de 
avaliação patrimonial no patrimônio líquido e será realizado através da 
depreciação ou baixa dos ativos. 
 
A depreciação é calculada de acordo com a vida útil estimada dos bens, utilizando-
se o método linear. As taxas anuais usadas para a depreciação do imobilizado são 
as seguintes: 

 Taxa média 
ponderada anual 

Edificações 2,58% 
Instalações 2,75% 
Benfeitorias 3,75% 
Máquinas e equipamentos 11,57% 
Equipamentos de informática 28,70% 
Móveis e utensílios 9,62% 
Veículos 20,89% 
Outros 9,84% 
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2.9 Intangível 
 

O intangível está representado por gastos com aquisição de software, amortizados 
pelo método linear. Os gastos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesas quando incorridos. 

 

2.10 Demais ativos circulantes e não circulantes 
 

São demonstrados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidas até a data do balanço. 
 

2.11 Provisões  
 

As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou construtiva) 
resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma 
confiável e cuja liquidação seja provável. 

 

O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações 
requeridas para liquidar a obrigação no final de cada período, considerando-se os 
riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com 
base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil 
corresponde ao valor presente desses fluxos de caixa. 

 

Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de 
uma provisão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é 
reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder 
ser mensurado de forma confiável. 
 

2.12 Provisões para contingências 
 

São constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para 
os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a 
contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da 
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e 
sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados 
externos. As provisões são revisadas, ajustadas e atualizadas até a data do balanço 
para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas 
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 

 

2.13 Demais passivos circulantes e não circulantes 
 

Demonstrados pelos valores nominais conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias e/ou 
cambiais incorridos até as datas dos balanços patrimoniais. 

 
 
 



 
 

 

113 
 

2.14 Receitas de contribuições 
 

A receita da arrecadação direta e indireta é registrada por estimativa, em regime 
de competência, tomando por base os valores orçados no mês, ajustando-a no 
mês subsequente quando do efetivo recebimento, uma vez que não se conhece os 
valores efetivamente realizados no mês do registro. 

 

2.15 Instrumentos financeiros 
 

a) Ativos financeiros 
 

Reconhecimento inicial e mensuração  
 

Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como ativos 
financeiros a valor justo por meio do resultado e como empréstimos e 
recebíveis. Todos os ativos financeiros são reconhecidos a valor justo, 
acrescido, no caso de ativos financeiros não contabilizados a valor justo por 
meio do resultado, dos custos de transação que são atribuíveis à aquisição do 
ativo financeiro. Os ativos financeiros da “Entidade” incluem caixa e 
equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber, receitas a 
receber - arrecadação, departamento nacional - conta movimento e convênios 
e acordos.  
 

Mensuração subsequente  
 

Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados 
como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado e como 
empréstimos e contas a receber. 
 

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado  
 

A “Entidade” possui ativos financeiros a valor justo por meio do resultado. 
 

Recebíveis 

 

Recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos e 
determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, 
esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o 
método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao 
valor recuperável. 

b) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros 
 
A “Entidade” avalia nas datas do balanço se há alguma evidência objetiva que 
determine se o ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, não é 
recuperável. Uma perda só existe se, e somente se, houver evidência objetiva 
de ausência de recuperabilidade como resultado de um ou mais eventos que 
tenham acontecido depois do reconhecimento inicial do ativo (“um evento de 
perda” ocorrido) e tenha impacto no fluxo de caixa futuro estimado do ativo 
financeiro, ou grupo de ativos financeiros, que possa ser razoavelmente 
estimado. 
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c) Passivos financeiros 

 

Reconhecimento inicial e mensuração  
 

Passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como 
empréstimos e financiamentos e contas a pagar. Passivos financeiros são 
inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e 
financiamentos e contas a pagar, são acrescidos do custo da transação 
diretamente relacionado. Os passivos financeiros da “Entidade” incluem 
contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos, departamento 
nacional - conta movimento, sistema indústria - conta movimento e convênios 
e acordos. 
 

Mensuração subsequente  
 

Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros 
são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o 
método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na 
demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como 
durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. 
 

d) Instrumentos financeiros - apresentação líquida 
 

Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial 
se, e somente se, houver um direito legal corrente e executável de compensar 
os montantes reconhecidos e se houver a intenção de compensação, ou de 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
 

e) Receitas e despesas financeiras 
 

Representam juros e variações monetárias e cambiais ativas/passivas 
decorrentes de empréstimos e financiamentos, aplicações financeiras e contas 
a pagar a fornecedores, os quais são reconhecidos nos resultados pelo regime 
de competência. 
 

2.16 Convênios e acordos  
 

Referem-se a direitos e obrigações relativos a convênios e acordos firmados com 
entidades de direito público ou privado, para prestação de serviços educacionais e 
assistenciais, cujos recursos serão utilizados na execução dos projetos. Os gastos 
referentes a convênios e acordos são reconhecidos pelo regime de competência 
na medida em que os serviços são prestados. Os passivos relativos a convênios e 
acordos são reconhecidos à medida que recursos são recebidos pela “Entidade” 
sem que os respectivos serviços aos quais se destinem tenham sido realizados. 
Após realizados os serviços, os passivos são transferidos para o resultado, a título 
de receitas de convênios.  
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3.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

  
31.12.2017 

 
31.12.2016 

     
Caixa 

 
67  13 

Bancos conta movimento  2.765  3.109 
Bancos conta movimento - convênios e acordos  11  28 
Aplicações financeiras 

 
123.556  103.668 

Aplicações financeiras – convênios e acordos  3.582  6.823 
     

Total 
 

129.981  113.641 

 
As aplicações financeiras são representadas por Certificados de Depósitos Bancários 
(CDBs). No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, as aplicações financeiras 
foram remuneradas com taxas entre 94% a 100% (31/12/2016 - 94% a 100%) do 
Certificado de Depósito Interbancário (CDI).  
 
Os rendimentos das aplicações dos recursos oriundos de convênios são creditados 
nas contas do passivo dos respectivos convênios. 

 
 

4. CONTAS A RECEBER 

  
31.12.2017 

 
31.12.2016 

     
Clientes 

 
12.751  9.807 

Cheques em cobrança  12  14 

Subtotal   12.763  9.821 
     

Provisão para perda estimada em créditos de 
liquidação duvidosa 

 (4.621)  (3.565) 

     

Total 
 

8.142  6.256 

 
Os valores a receber só consideram encargos financeiros, atualização monetária ou 
multa sobre as parcelas vencidas quando considerados recuperáveis. 

5. RECEITAS A RECEBER - ARRECADAÇÃO 

  
31.12.2017 

 
31.12.2016 

     
Arrecadação direta 

 
7.192  8.217 

Arrecadação indireta  4.762  3.571 
Apropriação sobre 13º salário - arrecadação 
indireta 

 3.952  4.194 

Subtotal  15.906  15.982 

     
Provisão para perda estimada em créditos de 
liquidação duvidosa 

 (76)  (812) 

     

Total 
 

15.830  15.170 
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Os valores a receber só consideram encargos financeiros, atualização monetária ou 
multa sobre as parcelas vencidas quando considerados recuperáveis. 
 
 

6. DEPARTAMENTO NACIONAL - CONTA MOVIMENTO 
 

  
31.12.2017 

 
31.12.2016 

Ativo     
     
Departamento Nacional - outros reembolsos 

 
2.975  2.978 

Departamentos Regionais  90  199 
     

Total 
 

3.065  3.177 

     
Passivo     
     
Departamento Nacional – arrecadação 

 
6.303  6.524 

Departamentos Regionais  62  56 
     

Total 
 

6.365  6.580 

 
Estas rubricas referem-se a registros das operações de contas correntes entre os 
Departamentos Regionais e o Departamento Nacional da mesma “Entidade”. 
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7. IMOBILIZADO 

 

  
Terrenos 

 
Edificações 

 
Instalações 

 
Benfeitorias 

 
Máquinas e 

Equipamentos  
Equipamentos      
de informática  

Móveis 
 

Veículos 
 

Outros 
 

Construções 
em 

andamento 

 Imobilizações 
em 

andamento 
 

Total 

CUSTO 
                   

           (a)             
  

Saldos em 31.12.2015 
 

42.709 
 

161.539 
 

19.679 
 

6.522 
 

13.367 
 

10.944 
 

5.459 
 

6.393 
 

886 
 

92.065  4.878 
 

364.441 
Adições 

 
500 

 
- 

 
729 

 
67 

 
984 

 
130 

 
1.925 

 
- 

 
7 

 
33.943  1.229 

 
39.514 

Baixas 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(18) 
 

(4) 
 

(5) 
 

(58) 
 

- 
 

(645)  - 
 

(730) 
Transferências 

 
- 

 
93 

 
- 

 
- 

 
456 

 
3.404 

 
38 

 
- 

 
13 

 
602  (4.606) 

 
- 

Saldos em 31.12.2016 
 

43.209 
 

161.632 
 

20.408 
 

6.589 
 

14.789 
 

14.474 
 

7.417 
 

6.335 
 

906 
 

125.965  1.501 
 

403.225 

Adições 
 

- 
 

- 
 

993 
 

494 
 

1.764 
 

748 
 

429 
 

- 
 

62 
 

9.233  3.881 
 

17.604 
Baixas 

 
- 

 
(2.388) 

 
(75) 

 
(252) 

 
(820) 

 
(1.462) 

 
(425) 

 
(2) 

 
(12) 

 
(419)  (109) 

 
(5.964) 

Transferências  -  56.127  138  49  40  230  (262)  -  565  (55.761)  (1.126)  - 

Saldos em 31.12.2017 
 

43.209 
 

215.371 
 

21.464 
 

6.880 
 

15.773 
 

13.990 
 

7.159 
 

6.333 
 

1.521 
 

79.018  4.147 
 

414.865 

                         
DEPRECIAÇÃO 

                   
  

   
Saldos em 31.12.2015 

 
- 

 
(18.320) 

 
(5.309) 

 
(3.319) 

 
(8.092) 

 
(7.346) 

 
(2.715) 

 
(4.716) 

 
(381) 

 
-  - 

 
(50.198) 

Depreciação do período 
 

- 
 

(1.129) 
 

(563) 
 

(467) 
 

(1.022) 
 

(1.309) 
 

(547) 
 

(804) 
 

(85) 
 

-  - 
 

(5.926) 
Baixas  -  -  -  -  11  4  3  58  -  -  -  76 
Transferências 

 
- 

 
(68) 

 
155 

 
640 

 
(480) 

 
94 

 
(115) 

 
(106) 

 
(120) 

 
  

  
- 

Saldos em 31.12.2016 
 

- 
 

(19.517) 
 

(5.717) 
 

(3.146) 
 

(9.583) 
 

(8.557) 
 

(3.374) 
 

(5.568) 
 

(586) 
 

-  - 
 

(56.408) 

Depreciação do período 
 

- 
 

(317) 
 

(631) 
 

(502) 
 

(1.133) 
 

(1.149) 
 

(617) 
 

(602) 
 

(102) 
 

-  - 
 

(5.053) 
Baixas  -  730  75  119  724  1.455  391  2  10  -  -  3.506 
Transferências  -  -  -  -  -  -  27  -  (27)      - 

Saldos em 31.12.2017 
 

- 
 

(19.104) 
 

(6.273) 
 

(3.529) 
 

(9.992) 
 

(8.251) 
 

(3.573) 
 

(6.168) 
 

(705) 
 

-  - 
 

(57.595) 

                         
VALOR LÍQUIDO 

                   
  

   
Saldos em 31.12.2016 

 
43.209 

 
142.115 

 
14.691 

 
3.443 

 
5.206 

 
5.917 

 
4.043 

 
767 

 
320 

 
125.965  1.501 

 
347.177 

Saldos em 31.12.2017 
 

43.209 
 

196.267 
 

15.191 
 

3.351 
 

5.781 
 

5.739 
 

3.586 
 

165 
 

816 
 

79.018  4.147 
 

357.270 

 

 

(a) Refere-se à construção de novas unidades e expansão de unidades já construídas, cuja conclusão está prevista para o ano de 2018, além da aquisição 

de mobiliário e equipamentos de informática para estas unidades. 
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8. FORNECEDORES 

  
31.12.2017 

 
31.12.2016 

     
Fornecedores de materiais  604  553 
Fornecedores de serviços  10.257  7.488 
Fornecedores de ativo fixo - processos em 
andamento (a) 

 
1.101 

 
439 

     

Total  11.962  8.480 

 
(a) Referem-se às imobilizações em andamento cujos contratos já estavam formalizados junto 

aos fornecedores. 
 
 

9. SALÁRIOS, PROVISÕES E ENCARGOS A PAGAR 

  
31.12.2017 

 
31.12.2016 

     
Provisões para férias e encargos  4.090  4.985 
Salários a pagar  -  1 
INSS sobre salários  1.197  1.262 
INSS retido de terceiros  163  131 
FGTS  470  463 
PIS  76  75 
Provisões para previdência complementar  152  124 
Outros  1  2 
     

Total 
 

6.149  7.043 

 
 

10. CONVÊNIOS E ACORDOS 

  
31.12.2017 

 
31.12.2016 

     
Ford Motor Company  1.665  2.213 
Dep. Nacional Projeto da indústria da construção civil  -  468 
Petróleo Brasileiro S/A (FAFEN-BA)  38  237 
Fomento PNSST  -  324 
Projeto Suzano  667  610 
DN PR 258094 Soluções Integ. Prev. DCNT  528  - 
The Resource Foundation  330  299 
DN PR 258081 Rede SESI Viva  300  - 
DN PR 258822 Adequação Metodológica NR 12  218  - 
Petrobrás Petróleo  49  - 
DN PR 258751 Atend. Integ. Em Segur Saúde  216  - 
CN PR Centro de Referência em SST  200  - 
DN PR 258802 Pro. Gestão SST Terceirizada  186  - 
PR CN Vira Vida CNI  125  - 
DN PR 258726 Operc. Const a Segurança  59  - 
DN PR FIOH 2  1.546  795 
Companhia Quimica Metacril   -   365 
Projeto Vira Vida   -   123 
Projeto DN Atenção Integrada Controle DME  63  132 
Projeto Nova Política de Fomento para PPRA  11  168 
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31.12.2017 

 
31.12.2016 

     
DN PR 185688 Melhoria Atuação  69  - 
DN PR Implantação de CRM  -  118 
DN PR 262309 Alinhamento Sistemico da G  58  - 
DN PR 185650 Atuação Integrasa  39  - 
SESI – Serviço Social da Industria  22  - 
Outros  96  669 
     

Total 
 

6.485  6.521 

 
Nessa rubrica estão registrados os valores de convênios firmados com entidades de direito 
público ou privado, para prestação de serviços educacionais e assistenciais, cujos recursos, 
recebidos dos parceiros, serão utilizados na execução dos projetos. 

 
O objetivo dos principais projetos e convênios é a contribuição para a indústria na prestação de 
serviços em qualidade de vida e educação. Os principais contratos e projetos são: o atendimento 
à Ford Motors em Responsabilidade Social com atendimento em odontologia e educação; 
projetos e auxílio à Produção fomentada pelo Departamento Nacional: Programa Nacional da 
Construção Civil (PNSST) com ações de segurança e saúde no trabalho voltado para a indústria da 
construção civil e Instituto de Saúde e Inovação (ISI) e o projeto de absenteísmo. 

 
 

11. FATURAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUTURO 
 
Correspondem aos pagamentos antecipados de clientes por serviços a serem prestados, os quais 
serão apropriados para a receita de acordo com a competência na realização dos serviços. Em 31 
de dezembro de 2017, a “Entidade” possuía obrigações por prestação de serviço futuro no 
montante de R$ 4.080 (31/12/2016 - R$ 3.288). 
 
 

12. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 
 
A Administração da “Entidade”, consubstanciada na opinião de seus assessores jurídicos, 
classificou os processos judiciais em curso de acordo com o grau de risco de perda e entende que 
as provisões constituídas, registradas no balanço, são suficientes para cobrir prováveis perdas 
com tais causas, conforme segue: 
 
 
 

 
Classificação do Risco de Perda dos Processos 

 
Remoto 

 
Possível 

 
Provável 

 
Total 

Administrativos e cíveis (a) - 
 

3.187 
 

2.376 
 

5.563 
Trabalhistas (b) - 

 
6.791  

 
3.725 

 
10.516 

Fiscais (c) -  
 

43 
 

1.564  
 

1.607 

Total em 31/12/2017 - 
 

10.021  
 

7.665 
 

17.686 

        

Total em 31/12/2016 40  12.752  6.385  19.177 

 
(a) Referem-se substancialmente a ações envolvendo a cobrança de danos morais e materiais por 

conta de acidente de trânsito. Baseada na opinião de seus assessores jurídicos, a 
Administração mantém registrada provisão para fazer face às perdas consideradas como 
prováveis no montante estimado de R$ 2.376 (31/12/2016 - R$ 2.061). 
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(b) Referem-se a ações movidas por ex-empregados da “Entidade” e por ex-empregados de seus 

prestadores de serviços (responsabilidade solidária) envolvendo a cobrança de parcelas 
indenizatórias e outras. Baseada na opinião de seus assessores jurídicos, a Administração 
mantém registrada provisão para fazer face às perdas consideradas como prováveis no 
montante estimado de R$ 3.725 (31/12/2016 - R$ 2.919) e depósitos judiciais, para fazer 
frente às ações trabalhistas, no montante de R$ 1.023 (31/12/2016 - R$ 700). 

 
(c) Referem-se basicamente a autos de infrações de contribuições previdenciárias (INSS) lavrados 

contra a “Entidade” no ano de 2008, os quais a Administração, com base na opinião dos seus 
assessores jurídicos, constituiu provisão no montante das perdas prováveis estimado em R$ 
1.564 (31/12/2016 - R$ 1.405). 

 

 
13. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 

 
O Plano de Benefícios PREVIND concebido em 1987 para seus empregados, no modelo “benefício 
definido” vigorou até março/2001, quando foi implantado o novo Plano PLANPREV na modalidade 
“contribuição definida”. Os participantes do PREVIND que não migraram para o PLANPREV 
permaneceram contribuindo para o plano e, atualmente, todos os participantes existentes no 
PREVIND estão na condição de aposentados e recebendo benefícios, conforme regulamento. 
 
As contribuições ao PLANPREV efetuadas pela “Entidade” até 31 de dezembro de 2017 foram de 
R$ 889 (31/12/2016 - R$ 888), conforme plano de benefícios estabelecido. 
 
A Avaliação Atuarial para os planos PREVIND e PLANPREV, referente à data-base de 31 de 
dezembro de 2017, foi realizada pela Mercer Human Resource Consulting Ltda., em 31 de janeiro 
de 2018, apresentando situação financeiro-atuarial superavitária. 
 
Conforme previsto na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2016, o plano PLANPREV possuía, 
naquela data, um Fundo Previdencial de Resíduos de Resgate, no montante de R$ 2.207. Esse 
Fundo é constituído por parcelas não resgatadas pelos participantes que se desligaram do plano, 
em decorrência do término do vínculo empregatício com a patrocinadora, e que não haviam 
atingido as condições de elegibilidade para qualquer benefício do plano, optando pelo resgate de 
suas contribuições. 
 
A Administração da “Entidade”, consoante com as possibilidades de utilização do Fundo, optou 
por utilizar o saldo desse Fundo para compensação de contribuições futuras devidas pela 
Entidade. Assim, em abril de 2017 o montante de R$ 2.207 foi registrado no ativo não circulante e 
no resultado do período na conta “Outras receitas correntes”. A partir dessa competência, o valor 
das contribuições da patrocinadora, devidas pelo SESI, passou a ser liquidado com o saldo 
registrado no ativo. Até 31 de dezembro de 2017 havia sido utilizado o montante de R$ 600. 
 
De acordo com o relatório atuarial do exercício de 2017, o referido fundo previdencial 
apresentou, em 31 de dezembro de 2017, o saldo de R$ 2.059. A entidade reconheceu, no 
resultado do exercício, o valor de R$ 452, atualizando o saldo contábil do ativo não circulante. 
 

14. SEGUROS 
 
Os bens da “Entidade” estão segurados por valores que a Administração considerou suficientes 
para cobertura dos eventuais riscos. A especificação por modalidade de risco e a importância 
segurada das principais apólices, de acordo com os corretores de seguros contratados pela 
“Entidade”, está demonstrada a seguir: 
 



 
 
 

121 
 

Modalidade do seguro 
 

Vigência 
 

Importância 
segurada 

Responsabilidade civil de danos materiais 
 

26/09/17 a 26/09/18 
 

151.619 

Equipamentos eletrônicos 
 

26/09/17 a 26/09/18 
 

100 
Responsabilidade civil empregador 

 
26/09/17 a 26/09/18 

 
500 

Responsabilidade civil operações 
 

26/09/17 a 26/09/18 
 

1.000 
Alagamento  26/09/17 a 26/09/18  50 
Danos elétricos  26/09/17 a 26/09/18  100 
Fidelidade  26/09/17 a 26/09/18  30 
Roubo de bens  26/09/17 a 26/09/18  80 
Roubo de valores  26/09/17 a 26/09/18  30 
Roubo de valores em mãos de portadores  26/09/17 a 26/09/18  3 
 
Os seguros são contratados pela “Entidade” conforme as respectivas políticas vigentes para 
gerenciamento de riscos e seguros. 
 
As premissas de riscos adotadas, dadas a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma 
auditoria das demonstrações contábeis. Consequentemente, não foram examinadas pelos nossos 
auditores independentes. 
 

15. RECEITA DE SERVIÇOS 

  
31.12.2017 

 
31.12.2016 

     
Saúde ocupacional  18.968  18.813 
Médicos ambulatoriais  305  195 
Odontológicos  7.151  6.290 
Serviços educacionais (a)  23.567  12.705 
Serviços de saúde diversos  1.256  1.193 
Lazer físico-esportivo  4.780  3.885 
Lazer social  1.002  1.024 
Lazer artístico  353  248 
Outros  2.408  2.927 

Total 
 

59.790  47.280 

 
(a) O aumento na receita de serviços educacionais deve-se ao crescimento do número de alunos 

na Rede SESI de Educação, em 2017, com a implantação de três novas escolas localizadas em 
Barreiras, Feira de Santana e Ilhéus, bem como a entrada de novos alunos nas escolas 
localizadas em Salvador (Piatã e Retiro), Sudoeste e Luís Eduardo Magalhães. 

 
16. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
 

  
31.12.2017 

 
31.12.2016 

     
Planprev - Fundo de Previdência (nota 13)  2.207  - 
Recuperação de despesas (a)  2.587  1.754 
Multas e juros de mora  1.169  295 
Outras  212  151 
     

Total 
 

6.175  2.200 
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(a) O aumento da recuperação de despesas tem origem no crescimento do número de alunos na 
Rede SESI de Educação, em 2017, que resultou na aquisição de maior quantidade de material 
didático reembolsado pelos alunos. 

 
  
17. GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 
As políticas de gerenciamento de risco da “Entidade” são estabelecidas de forma a identificar e 
analisar os riscos relevantes enfrentados pela “Entidade”, para definir limites e controles de 
riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites. A entidade adota 
procedimentos para revisão dos riscos a que está exposta, a fim refletir mudanças no mercado e 
nas atividades. A “Entidade”, através de suas normas e procedimentos de treinamento e 
gerenciamento, objetiva desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no 
qual todos os empregados entendem os seus papéis e obrigações. 
 
A Administração da “Entidade” controla o acesso aos mercados financeiros, além de monitorar e 
administrar os riscos financeiros relacionados às suas operações por meio de relatórios internos. 
 
Os principais riscos a que a “Entidade” está exposta na condução das suas atividades são: 
 
Risco de crédito 
 
O risco surge da possibilidade de a “Entidade” vir a incorrer em perdas resultantes da dificuldade 
de recebimento de valores faturados a seus clientes. Para reduzir esse tipo de risco e para 
auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, a “Entidade” monitora periodicamente as 
contas a receber de clientes. 
 
Risco de perda da arrecadação compulsória 
 
O risco surge da possibilidade de a “Entidade” vir a incorrer em redução resultante da 
arrecadação compulsória. 
 

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 
Os valores contábeis dos instrumentos financeiros referentes aos ativos e passivos da “Entidade” 
em 31 de dezembro de 2017 equivalem, aproximadamente, aos seus valores de mercado e estão 
devidamente apresentados. Os efeitos de ganhos e perdas são reconhecidos no resultado à 
medida que são auferidos e incorridos. 
 
A “Entidade” não opera nem negocia instrumentos financeiros derivativos. 
 
 

*     *     *     *     *     * 
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