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1- Apresentação 
O presente relatório de gestão tem como objetivo disponibilizar informações relevantes para o claro 
entendimento de aspectos relacionados à gestão do Serviço Social da Indústria–Departamento 
Regional de Alagoas. 
 
Fazem parte do escopo deste relatório informações relativas aos atributos e características da 
entidade, bem como seu planejamento e desempenho operacional e orçamentário, sua estrutura de 
governança, seu relacionamento com a sociedade, seu desempenho financeiro e informações 
contábeis, e ainda aspectos relacionados à gestão de pessoas, remuneração do corpo de dirigentes e 
gestão do patrimônio. Adicionalmente são contempladas informações sobre conformidade e 
tratamento de disposições legais e normativas e outras informações sobre a gestão. 
 
Aqui consta o cenário em que a organização está inserida, as diretrizes estratégicas da entidade nos 
focos de educação, segurança e saúde para a indústria e desempenho do sistema, bem como o 
desdobramento em metas físicas e orçamentárias. Neste sentido todas as ações executadas durante 
o exercício de 2018 são demonstradas juntamente com sua realização orçamentária, e as variações 
em relações as metas previstas são justificadas. 
 
No exercício de 2018 o SESI continuou priorizando os processos de mercado e comunicação, além da 
melhoria e automação dos demais processos com foco na fluidez, desenvolvimento de 
competências, fortalecimento das equipes, aprimoramento dos serviços ofertados e melhoria no 
controle e monitoramento dos resultados alcançados. 
 
A integração da gestão com o SENAI trouxe um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma grande 
oportunidade para consolidar as duas instituições como promotoras do desenvolvimento da 
indústria local, aproveitando o que cada uma tem de melhor e fortalecendo os mecanismos 
mitigação de fraquezas e ameaças. SESI e SENAI juntos podem ofertar para as empresas industriais e 
para comunidade produtos de maior valor agregado e adequados às características regionais. 
 
Mesmo diante da recessão econômica que afetou a indústria nacional e local nos últimos anos, o 
SESI/AL manteve o nível alto de excelência, prova disso foi a manutenção da classificação ouro no 
Prêmio Estadual da Qualidade de 2018. 
 
Seguindo com seus objetivos estratégicos regionais e direcionadores nacionais, gerenciando 
cuidadosamente as despesas e investindo nos processos de mercado – incluindo o atendimento ao 
cliente – o SESI obteve em 2018 um importante superávit orçamentário que comprova a solidez do 
modelo de gestão e reforça o compromisso com uma indústria mais forte. 
 
 
José Carlos Lyra de Andrade 
Diretor Regional SESI/AL 
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2- Visão geral da unidade prestadora de contas 
2.1- Identificação da unidade 

SESI/AL 
Serviço Social da Indústria – Departamento Regional de Alagoas 
 
 
Quadro 1 - Identificação da Unidade 

Poder e órgão de vinculação 
Poder: Executivo 
Órgão de vinculação: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário  

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ) 
Natureza jurídica: 307-7 - Serviço Social Autônomo CNPJ: 03.798.336/0001-30 
Principal atividade: Outras atividades de ensino não especificadas 
anteriormente 

Código CNAE: 85.99-6/99 

Contatos  
Telefones/fax: (82) 2121-3000 
Endereço postal: Avenida Fernandes Lima, 385, CEP 57055-902, Maceió, AL 
Endereço eletrônico: diretoriasesisenai@sistemafiea.com.br 

Página na internet: www.al.sesi.com.br 
 
Quadro 2 - Identificação dos administradores 

Identificação dos administradores 
Cargo Nome CPF Período de gestão 

Administrador da Entidade José Carlos Lyra de Andrade 038.849.024-15 01/01/2018 a 31/12/2018 
Membros do Conselho Regional: 

Representante da 
Indústria 

Romildo Ramos Rocha 003.431.884-49 01/01/2018 a 22/05/2018 

Representante da 
Indústria 

Carlos Alberto Barros de Araújo 068.431.334-72 01/01/2018 a 31/12/2018 

Representante da 
Indústria 

José da Silva Nogueira Filho 151.856.804-15 01/01/2018 a 31/12/2018 

Representante da 
Indústria 

Celso Tenório Nonô 332.303.404-00 01/01/2018 a 28/02/2018 
01/09/2018 a 30/09/2018 

Representante da 
Indústria 

Carlos Oiticica Pinto Guedes de Paiva 097.217.469-87 01/03/2018 a 31/08/2018 
01/10/2018 a 31/12/2018 

Representante da 
Indústria 

Floriano Alves da Silva Junior 136.267.794-01 01/06/2018 a 31/12/2018 

Representante do 
Ministério do 
Trabalho 

Antônio Carlos de Almeida Barbosa 308.188.504-34 01/01/2018 a 31/01/2018 

Representante do 
Ministério do 
Trabalho 

Bruno Gabriel de Araújo 040.954.294-61 01/02/2018 a 28/02/2018 

Representante do 
Ministério do 

Victor Cavalcante de Oliveira Souza 080.385.434-09 05/03/2018 a 31/12/2018 
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Identificação dos administradores 
Cargo Nome CPF Período de gestão 

Trabalho 

Representante dos 
Trabalhadores da 
Indústria 

Aristeu Lázaro Salvador 080.961.805-30 01/01/2018 a 31/12/2018 

Representante do 
Estado de Alagoas 

Andre Luiz Gomes da Silva 064.246.084-19 01/01/2018 a 30/09/2018 

Representante do 
Estado de Alagoas 

Rafael de Góes Brito 010.354.894-73 27/10/2018 a 31/12/2018 

Diretores: 
Superintendente Walter Luiz Jucá Sá 020.979.744-49 01/01/2018 a 31/12/2018 

Superintendente 
Executivo 

Carlos Alberto Pacheco Paes 348.718.104-53 01/01/2018 a 31/12/2018 

 
Quadro 3 - Unidades descentralizadas 

Unidades descentralizadas 

Nome Principal atividade Responsável Telefone e e-mail Endereço 

Vila Olímpica Senador 
Albano Franco 

Saúde e Segurança para a 
Indústria 

Anne Isabelly de Melo 
Rebelo 

(82)3336-2277 
anne.rebelo@al.sesi. 
com.br 

Travessa Dr. 
Francisco de 
Menezes, 855 - 
Maceió 

Centro de Reabilitação 
Armando Monteiro 
Neto 

Saúde e Segurança para a 
Indústria 

Alana da Silva Barros (82)3338-6500 
alana.barros@al.sesi.
com.br 

Rua Roberto 
Simonsen, 769 - 
Maceió 

Unidade Francisco 
Araujo Silva 

Saúde e Segurança para a 
Indústria 

Mariana da Silva 
Sousa 

(82)3324-1855 
mariana.sousa@al.se
si.org.br 

Av. Governador 
Luiz Cavalcante, 
1047 - Maceió 

Unidade Integrada SESI 
SENAI José Gomes 
Barbosa  

Saúde e Segurança para a 
Indústria 

Thiana Feitosa 
Cysneiros 

(82)3522-2233 
thiana.cysneiros@al.s
esi.org.br 

Engenheiro 
Camilo Collier, 
520 - Arapiraca 

Ginásio Presidente 
Fernando Collor de 
Melo 

Locação de Espaços Israel Carvalho Rocha (82)32221-9158 
israel.rocha@al.sesi.o
rg.br 

Av. Siqueira 
Campos, 1900 - 
Maceió 

Unidade Integrada SESI 
SENAI EBEP Carlos 
Guido Ferrário Lobo 

Educação Carlos Tibúrcio de 
Araújo Abreu 

(82)3316-0943 
carlos.abreu@al.sesi.
org.br 

Av. Antônio 
Lisboa de 
Amorim, 1751 - 
Maceió 

Escola SESI Industrial 
Abelardo Lopes 

Educação Alessandra de Fátima 
A. M. Luz 

(82)3221-4242 
alessandra.damacena
@al.sesi.com.br 

Rua General 
Hermes, 487 - 
Maceió 

Escola Vira Vida Educação Adriana Maria 
Rodrigues Barreto 
Gomes 

(33)3672-7100 
adriana.gomes@al.se
si.org.br 

Av. Siqueira 
Campos, 1900 - 
Maceió 
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Figura 1 - Organograma funcional 

Organograma funcional 

 
 
 
Em 2018 a alta direção do Sistema FIEA promoveu uma reestruturação no modelo de gestão do SESI 
e do SENAI, com o objetivo de aproveitar o que cada um tem de melhor para mitigar ameaças e 
solucionar fraquezas. 
 
O modelo foi concebido para fortalecer a sinergia entre as casas, aproveitando melhor os recursos e 
para ofertar soluções completas para a indústria. 
 
A assessoria de imprensa, unidade jurídica e governança corporativa atuam apoiando a alta gestão do 
SESI e do SENAI, bem como as unidades executivas, em seus respectivos temas técnicos. 
 
A superintendência executiva SESI/SENAI é ligada diretamente ao presidente da federação, que acumula 
a Direção Regional do SESI/AL, comanda a operação das casas, é ela que promove a integração entre os 
negócios e áreas, contando para tanto com o apoio de cinco diretorias, duas delas voltadas para 
operação propriamente dita, a diretoria de segurança e saúde e a diretoria de educação e tecnologia. 
 
A diretoria de segurança e saúde opera o negócio de saúde e segurança no trabalho, saúde 
complementar (consultas e exames) e vida saudável (ginástica laboral, entre outros), exclusivos do 
SESI e todos com foco na qualidade de vida do trabalhador da indústria. 
 
A diretoria de educação e tecnologia opera negócios de educação básica (SESI) e profissional (SENAI) 
e serviços de tecnologia e inovação do SENAI. Sob sua gestão também está a unidade Integrada SESI 
SENAI EBEP Carlos Guido Ferrário Lobo, que oferta cursos que associam educação básica e 
profissional. 
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Apoiando as áreas de negócio estão as diretorias do Centro de Serviços Compartilhados, Gestão 
Estratégica e Marketing executando os processos relacionados estratégia, administrativo, financeiro, 
mercado e comunicação. 
 

2.2- Finalidade e competências institucionais 
Criado em 1º de julho de 1946, o Serviço Social da Indústria (SESI), segundo seu regulamento, tem 
por escopo estudar, planejar e executar medidas que contribuam diretamente para o bem-estar 
social dos trabalhadores da indústria e das atividades assemelhadas, concorrendo para melhoria do 
padrão de vida no país, para o aperfeiçoamento moral e cívico, o desenvolvimento do espírito da 
solidariedade entre as classes e a elevação da produtividade industrial. 
 
A entidade tem como desafio desenvolver uma educação de excelência voltada para o mundo do 
trabalho e aumentar a produtividade da indústria, promovendo o bem-estar do trabalhador. Para 
isso, o SESI oferece soluções para as empresas industriais por meio de uma rede integrada, que 
engloba atividades dos focos de Educação e Saúde e Segurança para a Indústria. 
 
No foco da Educação, o SESI oferece educação básica, começando no ensino fundamental e 
acompanhando o aluno até a conclusão do ensino médio e oferece serviços de educação de jovens e 
adultos para alunos que não tiveram seus estudos concluídos. A educação do SESI tem o firme 
propósito de preparar o aluno para o mundo do trabalho e oferecer um completo programa de 
educação continuada. 
 
No foco da Saúde e Segurança para a Indústria, o SESI tem o papel de reduzir o índice de 
afastamentos do trabalho e estimular um estilo de vida saudável para os trabalhadores da indústria. 
Nesse sentido, o SESI oferece programas de promoção de saúde e segurança no trabalho e qualidade 
de vida, com soluções para atender as demandas da indústria e aumentar sua produtividade, 
desempenhando um papel decisivo para o fortalecimento do setor industrial. 
 
Quadro 4 - Missão, Visão e Valores do SESI/AL 

Missão Visão de futuro Valores 
Promover soluções inovadoras que 
estimulem o desenvolvimento da 
indústria e de seus trabalhadores. 

Ser reconhecido pela relevância no 
desenvolvimento da indústria. 

-Transparência 
-Ética 
-Agilidade 
-Criatividade 
-Comprometimento 

 
Quadro 5 - Normas do SESI/AL 

Normas da UJ  
Norma Endereço para acesso 
Normativo de criação: Decreto Lei nº 9.403 de 25 
de junho de 1946. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-
1946/Del9403.htm 

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

http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/re
gulamento/ 

Outros documentos Endereço para acesso 
Manual de Procedimentos Orçamentários e de 
Produção do SESI, aprovado pela Resolução 
0040/2017 do Conselho Nacional do Serviço 

http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-
content/uploads/2017/04/Resolu%C3%A7%C3%A3o-
n%C2%B0-040-2017-SESI-DN-Altera-
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Social da Indústria em 28 de março de 2017. Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-31-14-Manual-de-
Procedimentos-Or%C3%A7ament%C3%A1rios-do-SESI.pdf 

Regulamento de Licitações e Contratos do 
Serviço Social da Indústria – SESI. 

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

Regulamento de Processo Seletivo para a 
Contratação de Empregados, aprovado pela 
Resolução n° SESI/CN0035/2015. 

http://conselhonacionaldosesi.org.br/wp-
content/uploads/2017/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-
n%C2%BA-035-2015-SESI-DN-Altera-Regulamento-de-
Processo-Seletivo-Contrata%C3%A7%C3%A3o-de-
Empregados.pdf 

 

2.3- Ambiente de atuação 
Ambiente Externo 
Sendo uma instituição criada para apoiar o desenvolvimento da indústria, é este o macroambiente 
de atuação do SESI, neste sentido, o indicador mais impactante em 2018 foi a estagnação da 
produtividade do trabalho na indústria. 
 
Esta é uma das variáveis mais importantes para o segmento industrial e pode ser a base para a 
orientação de serviços ofertados pelo SESI para os próximos anos. Focar em serviços que busquem 
atender de forma direta ou indireta a produtividade do trabalho pode ser uma boa alternativa para a 
atuação das empresas em um mercado em fase de contração econômica. 
 
Além da importância das questões relacionadas à produtividade, outro tópico que se mostra 
relevante, como oportunidade para a indústria, é o mercado externo como direcionador para o 
crescimento do segmento. Além da desvalorização cambial, que auxilia determinados setores, as 
projeções indicam que haverá crescimento mundial. Se considerarmos o baixo crescimento 
projetado para o Brasil é possível enxergar boas possibilidades de inserção dos produtos brasileiros 
nos mercados internacionais. Um possível direcionamento da indústria para o mercado externo é 
uma janela de oportunidade para o SESI prestar serviços aos setores que pretendem a 
internacionalização. 
 
A recessão econômica e o seu impacto no desempenho industrial brasileiro têm feito com que as 
empresas, de uma forma geral, eliminem grande parte de seus investimentos e diminuam seus 
volumes de produção. Esse recuo excessivo da indústria brasileira impulsiona a diminuição da 
demanda por serviços educacionais e segurança e saúde. 
 
Ainda que, em contextos recessivos, ocorra uma óbvia, mas nem sempre percebida, necessidade de 
se buscar aumentar os níveis de produtividade para diminuir os custos e se posicionar de forma 
otimizada no mercado, as empresas demandam apenas por serviços que são "obrigatórios", isto é, 
serviços que atendam às obrigações de determinadas legislações. É notória a estagnação e/ou 
diminuição da demanda por serviços, mas é importante que o SESI, fortaleça cada vez mais seu 
posicionamento mercadológico e ofereça serviços que contribuam para o aumento da produtividade 
do trabalho.  
 
Por conta do perfil da escolaridade do trabalhador percebe-se uma estagnação da produtividade do 
trabalho da indústria brasileira nos últimos anos, pois mais anos de estudo não tem impactado a 
capacidade do trabalhador para produzir de uma forma mais efetiva. Uma das razões para esse fato 
está atrelada a baixa qualidade da educação básica. 
 
No campo educacional, é visível a necessidade das empresas de aumentar seus níveis de 
produtividade, para que tenham uma posição mais competitiva em um ambiente de alta 
concorrência e baixa demanda. Neste sentido, o foco tem sido a oferta de cursos àqueles 
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trabalhadores que estão em layoff ou afastados temporariamente de seus postos de trabalho. A 
manutenção da capacitação do capital humano é fundamental, no momento de volta do crescimento 
econômico. 
 
Ainda em relação à educação percebe-se que haverá redução dos investimentos e da promoção de 
políticas públicas de incentivo à Educação de Jovens e Adultos (EJA), o que pode ser uma 
oportunidade para o SESI no que tange a oferta de EJA nas modalidades presencial e EAD. Essa tem 
sido uma grande aposta do SESI/AL. 
 
Outro ponto preocupante é a evasão escolar durante o ano letivo. As causas da evasão escolar são 
variadas, tais como condições socioeconômicas, culturais, geográficas, baixa qualidade do ensino, 
escola distante de casa, falta de transporte escolar, falta de interesse, doenças/dificuldades dos 
alunos, ajudar os pais em casa ou no trabalho, necessidade de trabalhar e proibição dos pais de ir à 
escola. 
 
Na Educação Básica Regular o SESI/AL vem fortalecendo seu posicionamento na educação para o 
mundo do trabalho, por meio de ações pedagógicas estruturadas que conectam as práticas 
educacionais ao mercado de trabalho e aos problemas empresariais. Esse modelo tem colocado a 
instituição e suas escolas em evidência e destaque nacional nos campos da robótica e iniciação 
científica. Com essa estratégia o SESI/AL pretende ter um diferencial de mercado e aumentar seu 
market share. 
 
Os desafios enfrentados pelas indústrias no tocante à qualificação de mão de obra apresentam-se 
como oportunidade de atuação para o SESI/AL que possui suas ações direcionadas ao alcance dos  
objetivos de formar o jovem para o mundo do trabalho e elevar a escolaridade do trabalhador da 
indústria, atuando assim na oferta de educação básica regular, educação de jovens e adultos, e ainda 
educação continuada. 
 
Escolas públicas e privadas atuam nesse mercado, bem como empresas especializadas em 
capacitação e treinamento. Assim, para manter-se competitivo é fundamental posicionar o SESI 
como referência em educação básica para o mundo do trabalho, bem como ampliar a penetração 
comercial da instituição mantendo o equilíbrio orçamentário. 
 
No tocante às questões de Segurança e Saúde, deve-se considerar que a diminuição no número de 
postos de trabalho e a manutenção dos níveis produtivos, podem aumentar a probabilidade de 
ocorrência de acidentes e outros tipos de afastamentos. Nesse caso, os serviços têm foco em 
assessorias e consultorias para diminuir os custos das empresas, por meio da diminuição do 
absenteísmo, causado por acidentes ou afastamentos por doenças, além daqueles que apoiam as 
empresas no cumprimento das exigências legais atuais e futuras, como, por exemplo, o eSocial. 
 
Além do mais, as mudanças na organização da produção e a incorporação de novas tecnologias 
podem afetar negativamente a saúde do trabalhador, principalmente se esse não estiver pronto para 
assumir determinados desafios. No longo prazo, pode ser interessante a ampliação da oferta de 
serviços de segurança e saúde que foquem as questões relacionadas aos fatores psicossociais do 
trabalhador. 
 
Neste contexto de SST, projeta-se que os níveis de concorrência na oferta de soluções e produtos 
relacionados à qualidade de vida serão mantidos, por meio de diferentes instituições e empresas. E 
ainda, que o marco legal deste segmento será caracterizado por uma harmonia parcial entre as 
legislações trabalhista, sanitária e previdenciária relacionadas à saúde e segurança do trabalho. 
Ainda no que tange à concorrência, localmente percebe-se uma competição acirrada em relação ao 
mercado de atuação de SST. No entanto, o SESI/AL tem ampliado seu relacionamento com as 
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empresas de forma ética e respaldado na oferta de serviços de qualidade e que atende os requisitos 
normativos e ainda aumentado as ações de comunicação para fortalecimento do seu posicionamento 
mercadológico e de sua imagem.  
 
Em resumo, há um olhar diferenciado em busca de estratégias de articulação das ações, com a 
implantação de um Programa de Gestão Estratégica de Saúde e Segurança no Trabalho, ofertando 
serviços de SST, alinhando as melhores práticas, bem como provisão de soluções integradas para a 
melhoria da qualidade de vida do trabalhador, contribuindo para a elevação da produtividade 
industrial. 
 
Outro ponto importante a ser observado é a adequação dos serviços ofertados aos novos formatos 
impostos pelo eSocial. Nesta nova realidade, o SESI deve mostrar-se como o grande parceiro da 
indústria no auxílio na adequação ao eSocial no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho. 
 
Neste contexto, a estratégia para o novo ciclo (2015-2022) foi formulada com base em conceitos da 
gestão estratégica moderna, bem como nas experiências passadas, internas e externas, tendo por 
uma das principais fontes a estratégia vigente. No horizonte 2015-2022, o foco será a busca pela 
qualidade dos produtos e serviços ofertados, com forte alinhamento às demandas da indústria. As 
ações de educação básica e continuada, de incentivo à segurança e de melhoria do desempenho do 
sistema serão continuadas no novo ciclo. 
 
Ambiente Interno 
Considerando a finalidade do SESI - Serviço Social da Indústria de propiciar melhores ambientes de 
trabalho na indústria brasileira, com soluções de Educação, Segurança e Saúde do Trabalho, há uma 
busca para se diferenciar como provedor de produtos e serviços de impacto na produtividade e 
competitividade, a fim de contribuir para a melhoria da economia regional. 
 
Analisando o ambiente interno do Sistema Indústria tem-se buscado cada vez mais fortalecer a 
atuação em rede (SESI-SENAI-IEL) de modo a possibilitar a ampliação de soluções complementares 
e/ou integradas contemplando os diversos produtos e serviços disponíveis. Esse modelo de atuação 
trata da união de esforços para a oferta de soluções com maior abrangência territorial e eficiência 
operacional, com redução de custos, tanto quanto se refere aos aspectos mercadológicos quanto à 
execução dos serviços, visto que as três instituições possuem o mesmo objetivo de elevar a 
produtividade e competitividade da indústria e focos de atuação complementares. 
 
Diante das perspectivas de atendimento às necessidades mercadológicas, ações de treinamentos e 
desenvolvimento tem foco nas competências essenciais ao SESI/AL, o que proporcionará aos 
colaboradores, bem como à organização um desenvolvimento ampliado, e ainda um 
desenvolvimento integral dos colaboradores em consonância com as estratégias pretendidas. É 
importante observar a importância das ações, pois compõem fatores essenciais para atração, 
retenção e desenvolvimento de talentos.  
 
Ainda para melhorar a atuação da instituição é fundamental a incorporação de novas tecnologias nos 
processos e serviços que permitam o atendimento às necessidades das indústrias de maneira 
eficiente e garantindo altos níveis de qualidade. As novas soluções tecnológicas devem compreender 
essas necessidades a fim de proporcionar a otimização de recursos, permitindo maior eficiência no 
processamento dos dados, e consequentemente na geração de informações mais precisas e seguras 
que subsidiem a gestão na tomada de decisão. 
 
Iniciativas que promovam a excelência estratégica, tática e operacional, tais como planejamento 
estratégico, processos, projetos, orçamento, finanças, pessoas, entre outros, também são essenciais 
para promover a eficiência em termos de gestão, da tomada de decisão e das operações. Portanto 
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tais iniciativas precisam constantemente ser aprimoradas levando em consideração a velocidade, 
qualidade, eficiência e impacto compatível com os desafios da indústria. Nesse contexto, é reforçada 
a orientação à melhoria contínua, reconhecendo que uma melhor qualidade do produto final ou 
serviço, melhor qualidade do trabalho e dos processos executados e melhor exploração do seu 
negócio são fundamentais para as organizações.  
 
O SESI/AL entende a necessidade e vem desenvolvendo diversas iniciativas em busca de maneiras de 
se tornar uma organização mais competitiva, de obter maior proximidade com seus clientes e 
mercado, maior satisfação interna e externa, melhor desempenho financeiro e menor tempo para 
absorção de mudanças. Para isso, deve haver pessoas preparadas, processos sistematizados e 
eficientes, bem como tecnologias que agilizem e otimizem o processamento de informações e o fluxo 
de trabalho. 
 
Para retratar os principais pontos relativos aos ambientes externo e interno da instituição segue 
matriz: 
 
Quadro 6 - Matriz SWOT do SESI/AL 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS  
1. Baixa produtividade do trabalhador da indústria 1. Crise econômica/política 
2.  Alto índice de acidentes e afastamentos nas indústrias 2. Fechamento de empresas/desemprego 
3. Envelhecimento dos trabalhadores da indústria 3. Contestações em relação ao Sistema S 
4. Metodologia de tributação do FAP 4. Modificações nos limites do Supersimples (impacto de 20% 

na arrecadação AL) 
5. Fiscalização MPTE 5. Queda da arrecadação 
6. Legislação (NRs) 6. Inflação 
7. E-social (aumento da exigência e fiscalização) 7. Baixa industrialização do estado 
8. Parceria com SEBRAE  8. Alta concentração de micro e pequenas empresas 
9. Parcerias com os sindicatos patronais 9. Crescimento da concorrência 
10. Crise (estímulo à criatividade, reinvenção, 
reestruturação) 

10. Desemprego 

11. Possibilidade de captação de novos clientes  11. Falta de segurança (regiões das unidades operacionais) 
12. Diminuição da população com plano de saúde 12. Limitação do transporte público  
12. Reabilitação profissional 13. Perfil socioeconômico dos trabalhadores e da 

comunidade  
13. Crescimento da telemedicina 14. Baixo acesso à tecnologia em determinada faixa da 

sociedade 
14. Educação à distância   
15.  Baixa qualidade do ensino público   
16.  Pouca oferta no ensino público   

FORÇAS FRAQUEZAS 
1. Marca  1. Falta de fluidez de processos  
2. Mix de serviços (soluções integradas e 
complementares) 

2. Comunicação (interna, institucional e mercadológica) 

3. Capilaridade 3. Sistemas de informação (variedade e integração)  
4. Estrutura Física/ Tecnologia 4. Sistemas de informação (variedade e integração)  
5. Preço  5. Conhecimento Técnico (atualização e abrangência) 
6. Atendimento móvel e in company 6. Articulação SESI X SENAI X IEL 
7. Política de benefícios e desenvolvimento de pessoas 7. Identidade organizacional(público X privado) 
8. Programa de Desenvolvimento de Pessoas 8. Atuação mercadológica 
9. Ferramenta de automatização de processos 9. Monitoramento efetivo da concorrência 
10. Parceria com o Sistema S   
11. Proposta educacional de rede e voltada ao mundo do 
trabalho 

  

12. Escola em tempo integral   
13. Material didático   
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3- Planejamento organizacional e desempenho 
orçamentário e operacional 
3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 
O Planejamento Estratégico Integrado SESI, SENAI e IEL representa a contribuição das entidades para 
o Mapa Estratégico da Indústria 2015-2022 e orienta as escolhas estratégicas de cada entidade para 
os próximos anos. Nessa linha, para o SESI, os focos estratégicos de atuação são a Educação Básica e 
a Segurança e Saúde no Trabalho, que contribuem para o aumento da competitividade da indústria 
brasileira através de soluções formuladas para atender aos principais anseios da indústria 
relacionados a esses dois fatores. 
 
A estratégia tem como pauta a atuação focada na qualidade para gerar impactos significativos para a 
indústria e defende a busca pelo aumento da capacidade de inovação, modernização da tecnologia, 
gestão do absenteísmo na indústria, bem como a eficiência do SESI, SENAI e IEL. 
 
A estratégia para o ciclo de 2015-2022 foi formulada com base em conceitos da gestão estratégica 
moderna, bem como nas experiências passadas, avaliadas em perspectivas interna e externa à 
organização, tendo por uma das principais fontes a estratégia vigente. No horizonte 2015-2022, o 
foco passou a ser a busca pela qualidade dos produtos e serviços ofertados pelo SESI, SENAI e IEL, 
com forte alinhamento à demanda da indústria. As ações de inovação, de incentivo à qualidade de 
vida e de integração das entidades foram continuadas nesse ciclo.  
 
A estratégia é apresentada em dois grandes blocos: Agenda Estratégica e Conjunto Estratégico. 
 
AGENDA ESTRATÉGICA (2015-2022): 
A Agenda Estratégica é composta pelos seguintes elementos estratégicos: Resultados Esperados, 
Focos Estratégicos e Diretrizes Estratégicas, cujo horizonte de aplicação é 2015 a 2022. Esses 
elementos foram absorvidos da estratégia vigente, reforçando o empenho na continuidade das ações 
de maneira assertiva. 
 

• Resultados Esperados 

Os resultados esperados representam as expectativas de impacto que se almeja pela 
estratégia definida: competitividade e inserção global da indústria brasileira, por meio do 
reconhecimento das entidades junto às partes interessadas da indústria; e a perenidade das 
entidades do Sistema Indústria, através da busca da atuação que fortaleça o SESI, o SENAI e o 
IEL e que apoie a manutenção de sua relevância e sustentabilidade. 

• Focos Estratégicos 

Para ampliar o alcance de resultados foram destacados quatro focos estratégicos para o SESI, 
SENAI e IEL, relacionados às três áreas de atuação – Educação, Tecnologia e Inovação, Saúde 
e Segurança – respeitando a trajetória, a vocação e a competência de cada entidade, e ao 
Desempenho do Sistema, em conformidade com as necessidades e demandas da indústria no 
estágio atual e futuro. 
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i. Educação: foco em consolidar as entidades como referência em educação para o 
mundo do trabalho e para a indústria, priorizando a melhoria da qualidade do ensino 
ofertado. 

ii. Saúde e Segurança: foco em aumento da competitividade da indústria por meio da 
redução de gastos com saúde e diminuição dos índices de absenteísmo, por meio de 
ações voltadas à melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria. 

iii. Tecnologia e inovação: foco na contribuição para ampliar a capacidade de inovação e 
acelerar a modernização tecnológica da indústria. 

iv. Desempenho do Sistema: foco na manutenção e perenidade do Sistema Indústria, 
por meio da melhoria em qualidade, agilidade, eficiência e poder de impacto 
compatível com os desafios da indústria. 

• Diretrizes Estratégicas 

De forma a sustentar os focos de atuação e garantir os resultados esperados, foram 
estabelecidas as seguintes diretrizes estratégicas transversais aos direcionadores: 

i. Seletividade: priorizar as ações de maior impacto sobre a competitividade da 
indústria para promover o que é essencial. 

ii. Intensidade: atuar fortemente nas ações selecionadas para gerar resultados 
relevantes e perceptíveis pelos clientes, governo e sociedade. 

iii. Escala: atuar em grande escala, visando a atingir direta ou indiretamente (por meio 
da mobilização da ação de outros atores) parcela significativa do público-alvo das 
ações. 

iv. Complementaridade: integrar redes que ampliem a capacidade de atuação e de 
geração de resultados, inclusive e especialmente entre o SESI, o SENAI e o IEL para 
que atuem de forma sistêmica e sinérgica. Trata-se de não substituir o governo, nem 
concorrer com a iniciativa privada e tampouco comprometer a autonomia do Sistema 
Indústria. 

v. Articulação: ganhar maior protagonismo e poder de influência na formulação e no 
alinhamento das políticas públicas às necessidades da indústria, para que a sinergia 
entre o governo e o empresariado possa estimular o avanço que a indústria precisa 
empreender para acompanhar o mundo em seu processo de transformação e 
competitividade crescentes. 

 
Quadro 7 - Planejamento Estratégico Integrado SESI, SENAI e IEL 
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CONJUNTO ESTRATÉGICO (2016-2019): 
O Conjunto Estratégico é composto pelos Direcionadores Estratégicos e Grandes Desafios das 
entidades SESI, SENAI e IEL, cujo horizonte de aplicação é 2016 a 2019. 
 

• Direcionadores Estratégicos: são os balizadores do esforço para alcance da visão futura da 
organização para cada um dos Focos Estratégicos 

• Grandes Desafios: refletem as metas nacionais, alinhadas aos Direcionadores Estratégicos, 
que definem o tamanho do desafio para alcance da visão futura. Definem a lógica, em 
valores e prazos, para mensuração dos resultados para se chegar ao objetivo. 

• Indicadores Estratégicos: são as ferramentas gerenciais para mensuração dos resultados 
obtidos. Funcionam como termômetros do desempenho no alcance das metas estabelecidas. 

A seguir, são apresentados os Direcionadores Estratégicos (DE) e os Grandes Desafios (GD) por foco 
estratégico, que apoiam as estratégias nacionais e regionais do SESI: 
 
Quadro 8 - Direcionadores Estratégicos e os Grandes Desafios para o SESI 

FOCO 
ESTRATÉGICO DIRECIONADOR ESTRATÉGICO GRANDE DESAFIO INDICADOR 

ESTRATÉGICO 

EDUCAÇÃO 

DE 04 

Promover ações para 
que o SESI seja 
reconhecido como 
provedor de educação 
de excelência, orientada 
para o mundo do 
trabalho 

GD 09 

Posicionar 20% das escolas 
SESI, no nível "avançado" na 
Prova Brasil considerando 
Português e Matemática no 5º 
e 9º ano 

Número das escolas SESI 
no Simulado do 
Departamento Nacional 
para a Prova Brasil 

GD 10 
Realizar 185 mil matrículas em 
Educação de Jovens e Adultos 
- EJA 

Número de matrículas 
em Educação de Jovens 
e Adultos 

GD 11 

Ampliar para 1,1 milhão o 
número de matrículas em 
cursos de Educação 
Continuada com foco na 
indústria 

Número de matrículas 
em cursos de Educação 
Continuada com foco na 
indústria 

DE 05 

Fortalecer a atuação 
articulada do SESI, do 
SENAI e do IEL, voltada à 
educação para o mundo 
do trabalho, para 
atender às necessidades 
da indústria. 

GD 12 Ampliar em 40% o número de 
matrículas de EBEP 

Número de matrículas 
de EBEP 

SAÚDE E 
SEGURANÇA DE 06 

Contribuir para a 
elevação da 
produtividade industrial 
por meio de soluções de 
SST e Promoção da 
Saúde do trabalhador 

GD 13 
Atender a 60 mil indústrias 
com soluções e serviços de 
SST e Promoção da Saúde 

Número de indústrias 
atendidas com serviços 
de SST  

GD 14 
Atender a 4 milhões de 
trabalhadores da indústria em 
SST e Promoção da Saúde 

Número de 
trabalhadores atendidos 
com serviços de 
Qualidade de Vida 

DESEMPENHO 
DO SISTEMA 

DE 10 

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

GD 23 
Ampliar em 80% a cobertura 
de atendimentos a 
estabelecimentos industriais 

Número de 
estabelecimentos 
industriais atendidos 

DE 11 

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

GD 25 

Desenvolver competências 
corporativas de 15.5 mil 
gestores, docentes e técnicos, 
aplicadas aos negócios do SESI 
e do SENAI 

Número de gestores, 
docentes e técnicos 
certificados 
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FOCO 
ESTRATÉGICO DIRECIONADOR ESTRATÉGICO GRANDE DESAFIO INDICADOR 

ESTRATÉGICO 

DE 12 

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

GD 26  

Aprimorar a gestão dos 
processos críticos das 
entidades regionais do SESI e 
do SENAI, atingindo 50% dos 
regionais com padrão de 
excelência 

Percentual do padrão de 
excelência em gestão 

GD 27 

Elevar para 95% a 
disponibilização tempestiva e 
rastreável das informações de 
desempenho do SESI, do 
SENAI e do IEL 

Índice de 
tempestividade na 
apropriação de 
resultados regionais 

 
Alinhado ao Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL, o SESI/AL desenvolveu seu 
Planejamento Estratégico, considerando ainda os ambientes externos e internos regionais. Num 
cenário marcado por incertezas e por novas demandas mercadológicas de competitividade e 
sustentabilidade, o SESI/AL definiu suas principais ações incorporadas às seguintes perspectivas: 
Financeira; Clientes; Sociedade; Processos e Operações; e Aprendizado e Crescimento. Assumiu ainda 
algumas Intenções Estratégicas como: Sustentabilidade, Agressividade Comercial, Desenvolvimento 
Sustentável, Fluidez nos Processos, e Equipe Voltada a Resultados. 
 

Figura 2 - Mapa Estratégico do SESI/AL 2018 - 2022 

 
 
Os resultados finalísticos, serão apresentados detalhadamente nos tópicos 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, e os 
resultados vinculados ao desempenho da gestão nos tópicos 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 conforme cada 
direcionador estratégico. Como também, serão apresentadas as respectivas descrições, os 
responsáveis, as análises e conclusões de cada indicador apresentado. 
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3.1.1- Promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação de excelência, 
orientada para o mundo do trabalho. 
i. Descrição 
 
Descrição geral  
Esse objetivo estratégico orienta a definição de iniciativas que elevem a Escola Sesi ao patamar de referência 
regional e nacional, principalmente para o governo, especialmente em educação para o mundo do trabalho. 
Diante deste objetivo estratégico, a instituição, no âmbito nacional, tem o grande desafio de elevar o nível 
de qualidade da educação, de duplicar o número de matrículas em Educação de Jovens e Adultos e ampliar 
para 1.1 milhão o número de matrículas em cursos de educação continuada com o foco na indústria. 
Responsável Cristina Bezerra Suruagy Nogueira 

505.700.304-63 
Diretoria de Educação e Tecnologia 

 
ii. Análise 
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas 
propostas para o período. 
Para o alcance deste objetivo estratégico, o SESI Alagoas tem um papel importante, pois o regional 
atua na base da formação do aluno desde o ensino fundamental (6º ao 9º ano). Além disso, atua com 
a Educação de Jovens e Adultos (EJA), propondo o atendimento aos alunos que não tiveram a 
oportunidade de concluir os estudos na idade adequada. Ainda, há a oferta de cursos de Educação 
Continuada, que permitem um aprendizado contínuo para o trabalhador, contribuindo para que 
novos conhecimentos sejam adquiridos a fim de que as empresas atendidas possam melhorar os 
resultados do seu negócio a partir de uma melhor instrução de sua mão de obra. 
 
Para avaliar o desempenho do aluno na educação básica, o Departamento Nacional do SESI aplica um 
simulado baseado na Prova Brasil, com o intuito de promover uma avaliação da educação do SESI em 
todos os regionais, identificando a quantidade de escolas que se posicionam no nível “avançado”. A 
avaliação é realizada para alunos do ensino fundamental e os resultados são segmentados por ano, 
5º ano e 9º ano e por disciplina, Português e Matemática em cada um desses anos. 
 
Em 2018 o SESI Alagoas possuía apenas uma escola com oferta do ensino fundamental (Escola 
Industrial Abelardo Lopes) e a previsão era posicioná-la no nível avançado, considerando os anos 
iniciais de Português, porém essa meta não foi alcançada pelo regional. No entanto, o avanço nas 
avaliações vem ocorrendo significativamente a cada ano e o aumento no nível desempenho é 
notório ao comparar os últimos resultados da avaliação em Alagoas. 
 
Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), o SESI Alagoas tem um papel decisivo atuando na educação 
dos alunos que não tiveram seus estudos concluídos no prazo regular. Com a EJA, o SESI Alagoas 
pode proporcionar à indústria um aumento do nível de escolaridade dos seus colaboradores, como 
também contribuir para o aumento da produtividade e redução dos acidentes de trabalho. A atuação 
da EJA no regional de Alagoas passou por uma reestruturação do modelo com a oferta da 
modalidade à distância, permitindo atender às demandas dos interessados que, por falta de tempo 
ou necessidade percorrerem longas distâncias entre trabalho, escola e residência, acabam não 
conseguindo frequentar os cursos presenciais. 
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ii.b- Análise dos indicadores de resultado. 
Gráfico 1 - Indicadores de resultado do direcionador: promover ações para que o SESI seja 
reconhecido como provedor de educação de excelência, orientada para o mundo do trabalho. 

 
 
Indicador Estratégico 1: Número de escolas SESI no nível avançado do Simulado do Departamento 
Nacional para a Prova Brasil 
O Simulado do Departamento Nacional para a Prova Brasil foi realizado apenas pela Escola Industrial 
Abelardo Lopes, pois é a única escola em Alagoas que oferta as séries avaliadas e a previsão era 
posicioná-la no nível avançado, considerando o ensino fundamental nos anos iniciais de Português, 
mas essa meta não foi alcançada pelo regional. 
 
Diversas ações realizadas no exercício de 2018 proporcionaram o destaque do SESI Alagoas no 
âmbito nacional. Dentre elas, podemos citar:  

1. Aplicação de provas de simulados anteriores com os alunos do 5º e 9º ano, nas mesmas 
condições do simulado real para habituação dos alunos à prática e para torná-los mais 
confiantes diante desse processo avaliativo;  

2. Devolução dos resultados e análise com os professores para trabalhos de retomada com as 
questões de menor acerto, levando em consideração os assuntos abordados; 

3. Trabalhos de reforço no contraturno para nivelamento das turmas; 
4. Acompanhamento mais individualizado com os alunos para tratativas de casos mais 

preocupantes; 
5. Trabalho com os professores das séries anteriores para alinhamento dos assuntos que não 

foram assimilados; 
6. Trabalhos integrados entre os conteúdos curriculares para maior aprendizagem dos alunos 

com uso de tecnologias e games para despertar o interesse dos alunos; 
7. Incentivo à participação de olimpíadas de matemática e preparação com os alunos mais 

promissores; 
8. Parceria com a Universidade Federal de Alagoas com os núcleos de Matemática e Português 

em trabalhos casados com os docentes e alunos das duas instituições de ensino para 
otimização de recursos e aprendizagem e trocas de experiências. 

 
Apesar do SESI Alagoas não ter atingido a meta do grande desafio de posicionar a Escola SESI 
Industrial Abelardo Lopes no nível avançado em 2018, o desempenho neste ano foi de fundamental 
valia para a avaliação dos trabalhos para elevação no nível de qualidade da Educação na instituição. 
 
Para 2019, aguardaremos a posição do Departamento Nacional quanto a participação da escola na 
Prova Brasil. Já vínhamos trabalhando em 2018 com a perspectiva de amostragem. Iremos dar 
continuidade com os simulados internos promovidos pela SOMOS Educação – grupo educacional 
fornecedor de material didático –, a previsão é de que a Escola Industrial Abelardo Lopes seja 
posicionada no nível avançado, considerando o ensino fundamental nos anos iniciais em Português e 
Matemática e nos anos finais em Matemática. 
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Indicador Estratégico 2: Número de matrículas em Educação de Jovens e Adultos 
Na elaboração do Planejamento Estratégico Integrado do Departamento Nacional foi previsto 
realizar um total de 185 mil matrículas em Educação de Jovens e Adultos no âmbito nacional até o 
ano de 2019. No ano de 2018, a meta nacional para este indicador foi realizar 125 mil matrículas, e, 
diante dessa meta nacional, o departamento regional do SESI Alagoas pactuou a previsão de realizar 
1.431 matrículas no ano de 2018. Para a composição dessa meta regional, foi considerada a 
implantação da educação à distância no regional que possibilitaria um crescimento relevante no 
número de matrículas, pois a EJA EAD permite o alcance de alunos que são impossibilitados de 
frequentar cursos presenciais, por restrições de tempo e devido à distância para deslocamento. 
 
Visando ampliação de sua oferta de Educação de Jovens e Adultos, o Departamento Regional de 
Alagoas aderiu no ano de 2018 ao produto Nova EJA, entendendo o ganho que proporcionaria aos 
alunos associado aos diferenciais competitivos existentes, realizando uma grande reestruturação do 
modelo de negócio de EJA. O Projeto de Implantação do modelo centro-polo de EAD teve como 
escopo o detalhamento de um estudo de viabilidade físico-financeira, contratação de equipe 
dedicada (implantação do modelo de operação), realização de treinamento e capacitação, 
construção de plano de negócios e comunicação com o público alvo auxiliado por uma consultoria do 
Departamento Regional da Bahia. Esse projeto possibilitará um crescimento no número matrículas 
nos anos de 2018 e 2019 e após a finalização do projeto, o Departamento Regional de Alagoas terá 
finalizado o processo de transição metodológica com o encerramento de turmas na metodologia 
tradicional do EJA, o que possibilitará a absorção da operação e continuidade da oferta de turmas 
exclusivamente na modalidade Nova EJA. 
 
Apesar da implantação da Nova EJA ter iniciado no ano de 2018, ainda percebe-se um desempenho 
acanhado, necessitando de um maior conhecimento do mercado para intensificação da abordagem 
mais assertiva na captação dos alunos. No entanto, apesar da meta para este indicador não ter sido 
alcançada, é possível perceber uma evolução do regional, quando comparado os resultados de EJA 
com os anos anteriores, já que houve um crescimento de 26% em relação ao ano de 2017. 
 
É importante ressaltar que o Departamento Nacional contabilizou para este produto 302 matrículas. 
Tal diferença é devido a inconsistências de produção entre o relatório do Departamento Regional 
com o do Nacional. 
 
Indicador Estratégico 3: Número de matrículas em cursos de Educação Continuada com foco na 
Indústria 
Para a composição dos Grandes Desafios Nacionais, foi prevista uma meta de 3.056 matrículas em 
cursos de Educação Corporativa para a indústria no ano de 2018, conforme o cenário em que o 
regional estava inserido no momento do planejamento das metas (agosto e setembro de 2017). No 
entanto, o regional de Alagoas desde 2017 passou por uma redefinição da estratégia mercadológica 
nas vendas dos cursos, com a criação de cursos modulados de Educação Corporativa, que teve uma 
aceitação positiva do mercado. Essa nova estratégia de venda, com carga horária maior, impactou 
diretamente na realização de 24.094 matrículas no ano de 2018, tornando a atuação da Educação 
Corporativa mais eficaz e promovendo uma melhoria na sustentabilidade financeira. 
 
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos. 
Desde 2017, o SESI Alagoas vem passando por mudanças nos modelos de negócios educacionais e no 
sistema de gestão que possibilitaram uma nova atuação, de modo a tornar a instituição cada vez 
mais eficiente, garantindo a sustentabilidade institucional e financeira. 
 
As mudanças que ocorreram impactam diretamente no alcance do objetivo de “promover ações para 
o SESI seja reconhecimento como provedor de educação de excelência, orientada para o mundo do 
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trabalho”, pois essas readequações nos processos têm promovido a valorização do trabalho e a 
consequente busca pela melhoria contínua dos serviços educacionais. Dentre as mudanças nos 
processos que contribuíram para uma melhor atuação da Educação do SESI Alagoas pode-se citar: 
• Fortalecimento da educação para o mundo do trabalho; 
• Estudo de implantação da educação a distância; 
• Fortalecimento da robótica educacional; 
• Fortalecimento da iniciação científica; 
• Estímulo à inovação e ao empreendedorismo; 
• Fortalecimento das disciplinas transversais; 
• Programa de Formação Continuada de Educadores e Gestores. 
• Participação ativa em Eventos Educacionais. 
 
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao 
objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018. 
Tabela 1 - Resultado Físico-Orçamentário do direcionador: promover ações para que o SESI seja 
reconhecido como provedor de educação de excelência, orientada para o mundo do trabalho 

 
 
Como mencionado anteriormente, o ensino fundamental do SESI Alagoas é ofertado na Escola 
Industrial Abelardo Lopes e as modalidades oferecidas são: ensino fundamental anos iniciais (1º ao 
5º ano) e ensino fundamental anos finais (6º ao 9º ano). Essas ações tiveram uma previsão inicial de 
R$2.840.405 e a execução orçamentária foi de R$2.880.222 para as duas ações de ensino 
fundamental, o que representa uma realização de 101% do orçamento previsto para essas linhas. 
Quanto à produção física destas ações, a quantidade realizada foi de 290 matrículas para os anos 
iniciais e de 679 matrículas para os anos finais, representando uma realização de 95% da meta 
prevista para o ano. 
 
Na Educação de Jovens e Adultos, o SESI Alagoas ofereceu o ensino nos anos iniciais do ensino 
fundamental (1º ao 5º ano) de acordo com a modalidade presencial que já era realizada nos anos 
anteriores no Departamento Regional de Alagoas. Após a aprovação do orçamento para o ano de 
2018, o SESI Alagoas teve o Projeto de Implantação do Modelo Centro-Polo de EAD aprovado pelo 
Departamento Nacional, que apoiou o regional na implantação da modalidade EJA EAD. 
Considerando o orçamento transposto, de R$ 1.550.292,00, que é a última movimentação 
orçamentária do ano, a execução orçamentária para os produtos de EJA Fundamental Anos Iniciais e 
EJA Ensino Médio foi de 95%, realizando assim R$ 1.470.156,00. Quanto às metas físicas, o EJA 
realizou 317 matrículas, realizando 22% da meta prevista. Mas como dito anteriormente, é possível 
perceber uma evolução do regional comparando os resultados de EJA com os anos anteriores, tendo 
um crescimento de 20% em relação ao ano de 2017. 

Previsto Retificado Suplementado Transposto Realizado Previsto Realizado

Ensino Fundamental - 
1º ao 5º Ano

872.936 1.142.389 1.148.601 1.165.129 1.098.305 280 290
Matrículas no 

ensino 
fundamental  I

Ensino Fundamental - 
6º ao 9º Ano

1.967.469 1.811.067 1.834.123 1.818.572 1.781.917 745 679
Matrículas no 

ensino 
fundamental II

EJA (Ensino 
Fundamental + 
Ensino Médio)

1.082.710 1.663.337 1.713.482 1.550.292 1.470.156 1.431 317 Matrículas em EJA

Educação 
Continuada

430.496 410.267 427.027 423.394 343.655 3.056 24.094
Matrículas em ED. 

Corporativa

Orçamentário Físico
Unidade de 

medida
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Na Educação Continuada, foram realizadas ações por tipo de segmento: Educação Continuada em 
Educação, Educação Continuada em Saúde e Segurança e Educação Continuada em Ética, 
Sustentabilidade e Responsabilidade Socioempresarial. No que se refere à meta física, a Educação 
Continuada do SESI em Alagoas teve uma realização de 688% acima do previsto, totalizando 24.094 
matrículas. O que reflete um desempenho acima do esperado com a reestruturação do negócio em 
2017 com o foco de atuação para as indústrias. Apesar de ter ultrapassado a meta física, a realização 
orçamentária teve execução de apenas 81% do orçamento transposto, o que mostra que a 
reestruturação vem trazendo resultados, aumentando a sustentabilidade no negócio. 
 
ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano 
Estratégico. 
Para continuar contribuindo para o alcance deste objetivo estratégico, o SESI Alagoas tem o desafio 
de consolidação da educação a distância com a parceria com o SESI Bahia, pois a EJA EAD 
proporcionará um aumento considerável na quantidade de alunos matriculados, promovendo um 
impacto positivo no que diz respeito ao aumento do nível de escolaridade da população alagoana, 
visando contribuir para o aumento da competitividade da indústria, com trabalhadores preparados 
para absorver os conhecimentos necessários à suas atribuições profissionais. Para 2019, temos o 
desafio de viabilizar EJA EAD no ensino fundamental anos finais em consonância com o 
Departamento Nacional. 
 
Para o ensino fundamental, o principal desafio para 2019 é o estudo de ampliação do ensino 
fundamental nos anos finais (6º ao 9º ano), bem como manter as diversas estratégias de sucesso que 
foram utilizadas no exercício de 2018 e mencionadas anteriormente na análise do indicador 
“Indicador Estratégico 1: Número de escolas SESI no nível avançado do Simulado do Departamento 
Nacional para a Prova Brasil. 
 
iii. Conclusão 
iii.a- Avaliação do resultado 
De maneira geral, o SESI Alagoas apresentou resultados satisfatórios em relação ao objetivo 
estratégico citado. Pois, o resultado do indicador “Número de Matrículas em Cursos de Educação 
Continuada com Foco na Indústria” teve um desempenho excepcional para o alcance do objetivo, 
com a apresentação de resultados físicos significativos e sem impactar negativamente no orçamento 
da instituição. Ainda, apesar de não ter alcançado as metas de previstas nos demais indicadores, 
“Número de Escolas SESI no nível avançado do Simulado do DN para a Prova Brasil” e “Número de 
Matrículas em Educação de Jovens e Adultos”, as ações que foram executadas para esses dois 
grandes desafios foram essenciais para o desenvolvimento da instituição e para a busca de melhoria 
contínua. 
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
Para melhor o desempenho da instituição, o SESI Alagoas irá promover ações de melhoria contínua 
em seus processos pedagógicos e de gestão educacional que possam impactar ainda mais 
positivamente no alcance dos objetivos estratégicos da Instituição, bem como reutilizar as 
estratégias bem sucedidas no exercício de 2018, já que as mesmas proporcionaram uma atuação de 
destaque nacional. 
 
Nesse sentido, estão previstas algumas ações de melhoria tais como a incorporação de novas 
tecnologias educacionais, a automatização de processos educacionais, a capacitação das equipes, a 
participação em eventos estratégicos, consolidação da robótica e iniciação científica, o 
aprimoramento da gestão escolar e a ampliação das unidades educacionais. 
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3.1.2- Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do 
trabalho, para atender às necessidades da indústria. 
i. Descrição 

Descrição geral 
Este objetivo estratégico tem como foco a qualificação e formação de potenciais profissionais para a indústria 
nas diversas proficiências requeridas para o desenvolvimento das atividades necessárias ao desempenho 
eficaz. Esse direcionador orienta a atuação das entidades de modo a fornecer profissionais desenvolvidos em 
todas as competências requeridas pela indústria e que são focos de atuação da entidade. O aluno deve ser 
visto como uma pessoa em formação no Sistema Indústria, preparando-se para atender à demanda da 
indústria por profissionais qualificados. 

Responsável Cristina Bezerra Suruagy Nogueira 
505.700.304-63 
Diretoria de Educação e Tecnologia 

 
ii. Análise 
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas 
propostas para o período. 
Para o alcance do objetivo estratégico acima, as entidades SESI e SENAI Alagoas atuam de maneira 
articulada com a oferta do EBEP – Educação Básica com Educação Profissional, que é um programa 
educacional que possibilita a integração do Ensino Médio, oferecido pelo SESI, com a Educação 
Profissional, oferecida pelo SENAI, a partir do 1º ano do Ensino Médio. A atuação entre as duas 
entidades se torna uma estratégia relevante para a formação de perfis profissionais aderentes aos 
desafios das empresas industriais, equilibrando as atividades teóricas e práticas dos alunos da 
educação básica, incentivando a formação de talentos para a indústria, aumentando a oferta de mão 
de obra qualificada para a indústria. 
 
Em 2018 algumas ações realizadas foram fundamentais para o desempenho satisfatório do ensino 
EBEP em Alagoas. Dentre elas, podemos citar: 

1. Realização de trabalho de coaching educacional para conhecimento das forças e fraquezas 
de cada aluno do 1º, 2º e 3º ano no sentido de que eles trabalhem com o orientador para 
minimizar as fraquezas e potencializar as forças; 

2. Apresentação de cronograma das atividades que seriam trabalhadas durante todo o ano e 
divulgação para acompanhamento prévio; 

3. Apresentação do trabalho Teoria de Resposta ao Item – TRI para os docentes e para os 
alunos. Com os docentes, para que eles possam conhecer e atuar da melhor forma na 
resolução das questões; 

4. Parcerias com faculdades para conhecimentos de carreiras para melhor escolha – 
conhecendo as profissões e profissionais dessas áreas; 

5. Aulas durante todo o ano fora do ambiente escolar com professores com perfil de cursinhos 
preparatórios, chamados “aulões”; 

6. Trabalhos integrados entre os professores de várias disciplinas e séries distintas (1º, 2º e 3º 
ano) para melhor encadeamento da transmissão dos conhecimentos; 

7. Análises de rotina dos resultados das avaliações com os professores e equipe pedagógica 
para minimizar os fracassos ocorridos; 

8. Gincanas de conhecimento para maior envolvimento dos alunos; 
9. Capacitações dos docentes; 
10. Envolvimento dos instrutores no processo de aprendizagem das disciplinas de educação 

básica nos assuntos necessários para entendimento dos componentes curriculares dos 
cursos técnicos; 
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11. Acompanhamento dos alunos nos dias das provas por docentes, equipe pedagógica e 
gestores, nos locais de realização da prova do ENEM, dando força e segurança para os 
alunos. 

 
ii.b- Análise dos indicadores de resultado. 
Gráfico 2 - Indicadores de resultado do direcionador: Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI 
e IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria. 

 
 
Indicador Estratégico: Número de matrículas de EBEP 
O indicador “Número de Matrículas de EBEP” mensura a quantidade de alunos matriculados no ano 
em turmas que associam o ensino básico e o ensino profissional, de forma concomitante. Em 2018, 
foram realizadas 474 matrículas para o Ensino Médio EBEP e a meta de Alagoas, prevista junto ao 
Planejamento Estratégico Integrado SESI, SENAI e IEL, foi de 579 matrículas. 
 
A execução das atividades do Ensino Médio EBEP aconteceu na Unidade Integrada SESI SENAI EBEP 
Carlos Guido Ferrário Lobo. A execução física deste indicador apresentou realização de 82% da meta 
prevista no indicador para o alcance do Grande Desafio Nacional. 
 
A meta desse Grande Desafio foi pactuada para o horizonte de 5 anos, e na época o SESI possuía, 
junto com o SENAI, 3 escolas de ensino médio – EBEP e com perspectiva de abertura de 2 novas 
escolas. No entanto, diante do cenário econômico e da real redução da receita de contribuição 
compulsória do Regional, houve a necessidade de encolher essa atuação. A partir de um novo 
cenário atual, com o fortalecimento da gestão e a revisão da estrutura de custos e despesas, e ainda 
dos valores de mensalidades, o Regional já em 2019 conseguirá voltar a atingir a rampa pactuada 
nacionalmente. 
 
É importante ressaltar que o Departamento Nacional contabilizou para este produto 428 matrículas. 
Tal diferença é devido a inconsistências de produção entre o relatório do Departamento Regional 
com o do Nacional. 
 
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos. 
Desde 2011, o SESI Alagoas vem passando por mudanças nos modelos de negócios educacionais e no 
sistema de gestão que possibilitaram uma nova atuação, de modo a tornar a instituição cada vez 
mais eficiente, promovendo a sustentabilidade institucional e financeira. 
 
Algumas ações previstas para o Ensino Fundamental citadas no item anterior também foram 
desenvolvidas para a modalidade do Ensino Médio. São exemplos:  
• Certificação do Prêmio de Gestão Escolar de Qualidade – PGEQ; 
• Implantação do Sistema de Gestão Escolar – SGE; 
• Fortalecimento da robótica educacional; 
• Fortalecimento das disciplinas transversais; 
• Programa de Formação Continuada de Educadores e Gestores; 
• Participação ativa em Eventos Educacionais; 
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• Programa de Iniciação Científica e participação em eventos nacionais. 
 
Como destaque específico do Ensino Médio, tem-se a Certificação do Prêmio de Gestão Escolar de 
Qualidade – PGEQ, que possibilitou uma evolução das práticas educacionais adotadas pela 
Instituição. 
 
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao 
objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018. 
Tabela 2 - Resultado Físico-Orçamentário resultado do direcionador: Fortalecer a atuação 
articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às 
necessidades da indústria. 

 
 
No valor orçamentário previsto para a ação Ensino Médio foi considerado todo o orçamento direto 
para as ações executadas do Ensino Médio Básico, na Escola SESI Industrial Abelardo Lopes, e o 
Ensino Médio EBEP, na Unidade Integrada SESI SENAI EBEP Carlos Guido Ferrário Lobo. 
 
A execução orçamentária referente às ações do Ensino Médio do SESI Alagoas (Ensino Médio Regular 
e Ensino Médio EBEP) tiveram realização de 76% do orçamento previsto inicialmente para o exercício 
de 2018 e de 92% considerando o orçamento transposto para o ano. E realização física teve execução 
de 82% de matrículas do Ensino Médio EBEP e 62% de matrículas no Ensino Médio Regular. 
 
Percebe-se que houve uma execução orçamentária nas modalidades de Ensino Médio bem abaixo do 
previsto inicialmente na elaboração do orçamento. Isso ocorreu, pois as metas das matrículas para o 
Ensino Médio não foram alcançadas e para reverter o resultado orçamentário do negócio, houve um 
forte trabalho de redução das despesas, impactando positivamente no resultado da sustentabilidade 
das escolas, mesmo com a realização de matrículas abaixo do previsto. A redução do orçamento, 
comparando o orçamento transposto com a previsão inicial, foi de 17%. 
 
ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano 
Estratégico. 
Para o exercício de 2019, o SESI Alagoas tem o desafio ampliar a oferta da Unidade Integrada SESI 
SENAI EBEP Carlos Guido Ferrário Lobo com a incorporação do ensino fundamental. Além de 
consolidar o novo ensino médio e fortalecer o acompanhamento dos projetos educacionais.  
 
iii. Conclusão  
iii.a- Avaliação do resultado 
O SESI é referência nacional em educação com foco nas demandas do mundo do trabalho, e o SENAI 
é uma das mais importantes instituições de educação profissional do hemisfério sul (segundo a 
ONU), atuando na geração e na difusão de conhecimento aplicado ao desenvolvimento industrial. A 
parceria entre as entidades consolidou o EBEP – Educação Básica articulada com a Educação 
Profissional e esse é um programa diferenciado no mercado, pois possibilita a integração do Ensino 
Médio com a Educação Profissional. Com a modalidade EBEP, o aluno conclui o ensino médio 

Previsto Retificado Suplementado Transposto Realizado Previsto Realizado

579 474
Matrículas Ensino 

Médio - EBEP

350 216 Ensino médio  

3.196.008

Físico Unidade de 
medida

Orçamentário

2.932.262
Ensino Médio

(Básico + EBEP)
3.851.154 3.109.562 3.167.027
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preparado para o mercado de trabalho, apto para contribuir para o aumento da produtividade da 
indústria, atuando como um profissional qualificado por duas instituições de referência. 
 
Vale ressaltar que em 2018, houve uma redução de alunos matriculados na modalidade EBEP em 
relação ao ano de 2017 (554 matrículas em 2017 e 474 matrículas em 2018) devido ao encerramento 
das atividades da escola localizada no município de Atalaia em 2017 (Unidade Integrada SESI SENAI 
EBEP Atalaia). Essa modificação foi parte das ações de reestruturação da educação que foram 
necessárias para redefinir estratégias, visando de proporcionar maior equilíbrio orçamentário para a 
instituição após o impacto da queda da receita de contribuição compulsória, resultado da conjuntura 
econômica nacional. 
 
Além do Ensino Médio articulado com a Educação Profissional (modalidade EBEP) o SESI Alagoas está 
atuando fortemente também com o Ensino Médio Regular, que acontece na Escola Industrial 
Abelardo Lopes. Comparando com o ano de 2017, o Ensino Médio regular teve um crescimento 
considerável, já que em 2017 foram realizadas apenas 98 matrículas nesta modalidade e no ano de 
2018 a quantidade de matrículas realizadas nesta modalidade foi de 216, representando um 
crescimento de 120%. 
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
Tendo em vista um melhor desempenho do Ensino Médio, o SESI Alagoas atuou em 2018 no Projeto 
Piloto do Departamento Nacional e daremos continuidade em 2019 com a oferta de mais uma turma 
piloto. 
 
Os novos direcionamentos do MEC no tocante a nova Base Nacional Comum Curricular, que é 
obrigatória a todas as escolas, ocupa o máximo de 60% da carga horária total do ensino médio, 
sendo o tempo restante preenchido por disciplinas de interesse do aluno, que poderá eleger 
prioridades de acordo com a área de formação desejada em uma das cinco áreas de interesse: 
linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. A 
semelhança entre essa proposta e o modelo do EBEP confere ao SESI Alagoas vantagem para um 
melhor posicionamento no mercado, visto que a instituição possui expertise para formatação e 
oferta de um currículo orientado para o mercado de trabalho. 
 
Para 2019, ampliamos esse leque de ofertas, estamos com mais uma turma de 40 alunos no projeto 
piloto do Novo Ensino Médio, agora, com o curso de Rede para Informática. 
 
3.1.3- Contribuir para a elevação da produtividade industrial por meio de soluções de SST e 
Promoção da Saúde do Trabalhador 
i. Descrição 
Descrição geral 
O objetivo tem como direcionador orientar o desenvolvimento de iniciativas que promovam o 
fortalecimento e a valorização da prevenção de acidentes e redução dos afastamentos, bem como o 
empreendimento de ações que visam melhorar o ambiente de trabalho e contribuir para o equilíbrio físico e 
mental dos trabalhadores. A produtividade é o fator-chave para a competitividade, portanto não é possível 
separar a produtividade dos temas referentes a esse direcionador. 
Responsável Cláudia Cecilia Piatti 

540.446.004-06 
Diretoria de Saúde e Segurança na Indústria 
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ii. Análise 
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas 
propostas para o período. 
Com o objetivo de apoiar as empresas industriais na promoção do ambiente de trabalho saudável e 
seguro, o SESI oferece serviços com foco na Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho e da 
Promoção da Saúde do Trabalhador. Com isso, contribui efetivamente para o aumento da 
produtividade por meio da redução dos afastamentos relacionados ao acidente de trabalho e do 
adoecimento dos trabalhadores e, por consequência, a redução dos seus custos. 
 
O SESI Alagoas tem um papel fundamental com a oferta de Serviços de SST, Soluções em Promoção 
da Saúde e Gestão de SST e Promoção da Saúde. Nesse sentido, a Entidade tem um grande desafio 
de oferecer um conjunto de medidas e ações com o objetivo de diminuir acidentes de trabalho e 
doenças ocupacionais, proteger a integridade do trabalhador no ambiente industrial, promover 
hábitos saudáveis e prevenir incapacidades para o trabalho. Assim, o SESI contribui para a promoção 
da saúde integral dos trabalhadores, com promotor não apenas na eliminação de riscos pontuais que 
podem ocasionar agravos à saúde, mas, sobretudo, promove a saúde frente à inserção do 
trabalhador no processo produtivo. 
 
Para acompanhar os resultados desse objetivo estratégico, são mensurados dois indicadores. Ambos 
os indicadores avaliam os atendimentos realizados pelo SESI com o foco estratégico de Saúde e 
Segurança para a Indústria. São eles: “Número de indústrias atendidas com serviços de SST” – 
incluindo serviços de promoção da saúde – e “Número de trabalhadores atendidos com serviços de 
qualidade de vida” – que também abrangem SST e promoção da saúde. 
 
Para o primeiro indicador o SESI Nacional tem a meta de atender 60 mil indústrias até o ano de 2019, 
e o SESI Alagoas tem o papel de contribuir com a meta de atender 450 indústrias em Alagoas no ano 
de 2018; para o segundo indicador, o SESI Nacional tem a meta de atender 4 milhões de 
trabalhadores da indústria até o ano de 2019 e o SESI Alagoas tem o papel de contribuir com a meta 
de atender 59.486 trabalhadores das indústrias alagoanas no ano de 2018. 
 
ii.b- Análise dos indicadores de resultado 
Gráfico 3 - Indicadores de Resultados do direcionador: Contribuir para a elevação da produtividade 
industrial por meio de soluções de SST e Promoção da Saúde do Trabalhador 

  
 
Indicador Estratégico 1: Número de indústrias atendidas com serviços de SST 
Este indicador mensura a quantidade total de indústrias atendidas no SESI Alagoas com serviços de 
SST e/ou Promoção da Saúde e os registros são computados por CNPJ das indústrias atendidas, sem 
duplicidade. No exercício de 2018, o SESI Alagoas atendeu 461 indústrias com serviços de SST e/ou 
Promoção da Saúde, o que representa uma realização acima do previsto em 2%. 
 
Com o alcance da meta do grande desafio, ao analisar o atendimento do ano por porte, pode-se 
concluir que a expressividade do SESI na indústria alagoana, tendo em vista o atendimento de 87% 
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das indústrias de grande porte do estado (apenas 4 indústrias de grande porte do estado não foram 
atendidas), 61% das indústrias de médio porte e 45% das indústrias de pequeno porte, para as 
indústrias classificadas como micro, o atendimento é de 13%. 
 
Outro diferencial neste direcionador foram os ajustes nos processos e tecnologias para atendimento 
às exigências do E-Social. O SESI tem se preparado para auxiliar as indústrias alagoanas nesta 
temática, e para isso investiu fortemente em ações de capacitação dos seus técnicos, bem como 
ações para sensibilização das empresas. 
 
Indicador Estratégico 2: Número de trabalhadores atendidos com serviços de qualidade de vida 
Este indicador mensura a quantidade total de trabalhadores da indústria atendidos no SESI Alagoas. 
Os registros são computados pelo CPF dos trabalhadores vinculados ao CNPJ das indústrias 
empregadoras, atendidos com serviços de SST e/ou Promoção da Saúde. 
 
O SESI Alagoas atendeu em 2018 um total de 59.292 trabalhadores da indústria, uma execução de 
quase 100% da meta pactuada com o Departamento Nacional para o alcance do resultado do 
indicador estratégico. 
 
Percebe-se uma queda no resultado deste indicador em relação ao ano de 2017, devido à redução do 
número de trabalhadores de algumas grandes indústrias, mais especificamente usinas, que 
impactaram significativamente na queda deste resultado. No ano de 2017, foram atendidos 64.798 
trabalhadores com serviços integrados em SST e/ou Promoção da Saúde, esse número reduziu para 
59.292 em 2018, o que representa queda de 8% do resultado do indicador. 
 
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos. 
Para a melhoria da atuação do SESI Alagoas no quesito de atendimento aos clientes, foram realizadas 
algumas ações de reestruturação mercadológica, como também automatizados processos de 
negócio e de gestão para apoiar a execução da área comercial e de apoio. A automatização dos 
processos permitiu maior celeridade na execução dos serviços, como também garantiu a 
padronização na atuação das unidades operacionais. 
 
Em 2018 também houve a criação da Diretoria de Marketing integrada entre SESI, SENAI, IEL e FIEA, 
que promoveu uma melhor atuação mercadológica, com a oferta de serviços integrados. 
 
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao 
objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018. 
Tabela 3 - Resultado Físico-Orçamentário do direcionador: Contribuir para a elevação da 
produtividade industrial por meio de soluções de SST e Promoção da Saúde do Trabalhador 

Orçamentário Físico 
Unidade de 

medida   Previsto Retificado Suplementado Transposto Realizado Previsto Realizado 

PNSST IC (NR18) 122.135 118.751 83.847 83.681 67.058 24 13 Empresas 
atendidas 

PPRA e higiene 
ocupacional (NR 09 e 

NR 1 
784.187 865.787 813.093 835.079 755.532 

507 516 Empresas 
atendidas 

9.158 11.395 

Pessoas 
beneficiadas com 

contratos em 
Medições 

Assessoria em 
Ergonomia (NR 17) 543.109 763.259 694.555 489.412 472.085 1.800 1.777 

Pessoas 
beneficiadas com 

contratos 
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Orçamentário Físico 
Unidade de 

medida   Previsto Retificado Suplementado Transposto Realizado Previsto Realizado 

LTCAT, Laudos de 
Insalubridade e 
Periculosidade 

356.360 364.442 285.868 286.426 244.339 4.513 7.326 
Pessoas 

beneficiadas com 
contratos 

PCMSO (NR 07) 362.865 270.553 308.871 317.160 275.214 16.166 19.363 
Pessoas 

beneficiadas com 
contratos 

Demais Serviços 
Especializados em SST 178.471 203.494 248.115 282.409 262.602 3.667 3.928 Pessoas 

atendidas 

Consultas 
Ocupacionais  1.827.621 2.103.105 2.195.634 2.221.531 2.024.074 16.324 20.255 

Pessoas 
atendidas em 

consultas 
ocupacionais 

Exames Ocupacionais  2.079.575 2.553.753 2.729.970 2.476.820 2.161.941 22.552 23.349 

Pessoas 
atendidas em 

exames 
ocupacionais 

Ações para a Prática 
Alimentar Saudável 348.324 360.720 350.824 345.298 271.525 59.954 51.645 

Pessoas 
beneficiadas com 

contratos de 
alimentação 

Atividade Física e 
Esportiva 1.027.059 890.168 877.241 890.566 776.763 

63.677 52.316 

Pessoas 
beneficiadas com 

contratos de 
ginástica na 

empresa 

59.954 51.506 

Pessoas 
beneficiadas com 

contratos de 
atividade física e 

esportiva 
corporativa 

Serviços Integrados 
em Promoção da 

Saúde 
291.773 269.128 268.640 270.437 209.094 71 73 Empresas 

atendidas 

Fatores Psicossociais 38.435 79.834 84.674 78.488 57.231 1.181 1.436 

Pessoas 
atendidas em 

fatores 
psicossociais 

Saúde Bucal - 
Promoção 152.212 152.665 151.015 158.718 125.780 36.003 42.739 

Pessoas 
beneficiadas com 

contratos de 
saúde bucal 

Consultas por 
Especialidades 1.795.454 1.965.601 1.902.355 1.931.922 1.761.252 11.518 14.253 

Pessoas 
atendidas com 

consultas 
assistenciais 

Exames Não 
Ocupacionais 1.349.068 1.184.847 1.108.275 1.090.892 968.161 8.091 7.688 

Pessoas 
atendidas em 

exames 
assistenciais 

Imunização 180.776 182.148 203.815 202.968 200.688 5.015 7.578 
Pessoas 

atendidas em 
vacinação 

Saúde Bucal - 
Atendimento 807.328 683.814 621.531 605.494 465.947 3.578 4.837 

Pessoas 
atendidas em 
odontologia 

 
Para o alcance do grande desafio de atender indústrias e trabalhadores da indústria em serviços de 
SST e/ou Promoção da Saúde, são consideradas todas as ações detalhadas no quadro acima, 
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percebe-se que das 19 metas físicas previstas em diversos serviços de Saúde e Segurança para a 
Indústria, 6 tiveram execução dentro do previsto, 9 acima do previsto e 4 abaixo do previsto. Sendo 
assim, de maneira geral, percebe-se que a maioria das ações previstas para o SESI Alagoas foi 
executada de maneira satisfatória, alcançando as metas, ou até mesmo superando-as. Além disso, as 
ações tiveram suas execuções orçamentárias realizadas dentro dos valores que foram previstos para 
o ano, quando comparado com o orçamento transposto. 
 
Os serviços que tiveram realização acima de 10% da meta estabelecida para o ano de 2018 foram: 
PPRA e Higiene Ocupacional, LTCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade, PCMSO, Consultas 
Ocupacionais, Fatores Psicossociais, Saúde Bucal – Promoção, Consultas por Especialidades, 
Imunização e Saúde Bucal – Atendimento, além disso, todas essas ações juntas tiveram em média 
realização orçamentária abaixo do previsto em 6% considerando o orçamento previsto e 14%, 
considerando o orçamento transposto. 
  
Quanto aos serviços que tiveram a execução abaixo do esperado para o ano, podemos citar: 
implantação do PNSST, Alimentação e Nutrição, e a Atividade Física Esportiva, que divide seus 
serviços entre a Ginástica na Empresa e a Atividade Física e Esportiva Corporativa. Contudo, é 
importante destacar que a realização orçamentária destas ações acompanharam a redução da 
realização física com 55%, 78% e 76%, respectivamente, de realização, considerando o orçamento 
previsto, neutralizando, portanto, o baixo desempenho da execução física. 
 
ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano 
Estratégico. 
Dentre os principais desafios a serem enfrentados, podemos citar: elevar qualidade dos serviços 
incorporando novos requisitos dos clientes; o reposicionamento da reabilitação clínica; a 
estruturação de novos produtos para apoiar as empresas no atendimento ao e-Social; estudar a 
viabilidade para inserção de novos produtos no portfólio, por meio da oferta de novas 
especialidades; gerar inteligência e novos negócios; elevar a taxa de cobertura e penetração na 
indústria, por meio da retenção dos clientes e monitoramento constantes das vendas e 
relacionamentos; consolidar a marca SESI como referência em segurança e saúde no trabalho, com 
ações de comunicação e mídias sociais; elevar a produtividade dos profissionais de SSI; estruturar 
parcerias para atendimento às micros e pequenas empresas. 
 
iii. Conclusão  
iii.a- Avaliação do resultado 
Conforme já citado anteriormente, o SESI Alagoas passou por uma série de mudanças no modelo de 
negócios e no sistema de gestão que possibilitaram uma nova atuação, com viés mercadológico, de 
modo a tornar a instituição cada vez mais eficiente, garantindo a sustentabilidade institucional e 
equilíbrio orçamentário. Nesse sentido, algumas ações, processos e infraestrutura foram redefinidos 
em prol de maior eficiência operacional e melhor atendimento às necessidades dos clientes. 
 
Percebe-se que o SESI Alagoas desempenhou um papel bastante importante para o alcance deste 
objetivo estratégico, pois o resultado dos indicadores ficou dentro do previsto em 2018 nas metas 
físicas e orçamentárias, as variações ocorridas, foram tratadas no decorrer do ano com movimentos 
de replanejamento. 
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
Para contribuir para o desempenho desse objetivo estratégico, o SESI Alagoas pretende continuar 
investindo fortemente em ações de capacitação e desenvolvimento dos profissionais de Saúde e 
Segurança, com o objetivo de tornar-se referência no mercado, viabilizar a implantação de novos 
processos, bem como aproveitar as oportunidades advindas da implantação do E-social. 
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Além disso, incentivar ações voltadas à inovação, por meio do benchmarking de boas práticas com 
outros regionais e empresas. Atuar ainda no aprimoramento tecnológico, promovendo a integração 
entre os sistemas de informação e incorporando novas tecnologias que elevem a performance dos 
colaboradores e melhorem a qualidade dos serviços ofertados. A melhoria e otimização dos espaços 
físicos e dos equipamentos continuam sendo prioritárias para o SESI/AL. 
 

3.2- Informações sobre a gestão 
O desempenho em gestão de SESI, SENAI e IEL também é acompanhado por meio do conjunto 
estratégico nacional, são demonstrados a seguir os direcionadores, grandes desafios e indicadores do 
foco estratégico Desempenho do Sistema. 
 
3.2.1- Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços. 

i. Descrição 
Descrição geral  
Por meio da atuação em rede, as Entidades do Sistema Indústria têm a oportunidade de ampliar a oferta de 
soluções complementares e/ou integradas entre a diversidade de produtos e serviços disponíveis. Trata-se 
de unir esforços e oferecer soluções com maior abrangência territorial e eficiência operacional, com redução 
de custos, tanto no que se refere aos aspectos mercadológicos quanto à execução dos serviços. 
Responsável Lívia Cerqueira Brasileiro 

080.360.784-90 
Núcleo de Inteligência de Mercado 

 
ii. Análise 
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017. 
Para atender este objetivo estratégico, as Entidades traçaram suas estratégias mercadológicas, que 
possibilitaram o atendimento de mais de 600 indústrias alagoanas pelo SESI, SENAI ou IEL. 
 
No exercício 2017, o SESI Alagoas fortaleceu sua atuação mercadológica baseada em três pilares de 
atuação: estruturação do núcleo de inteligência de mercado, revisão das políticas comerciais e 
fortalecimento da equipe que exerce a função mercado. 
 
Já em 2018, a entidade consolidou o modelo utilizado aprimorando as ferramentas de inteligência de 
mercado, a exemplo da revisão e desenvolvimento de dashboards; integrando a área comercial com 
o SENAI, com o intuito de potencializar os relacionamentos, as pessoas e os processos; fortalecendo 
os canais de relacionamento com os clientes, a exemplo do contact center e a implantação do chat 
boat no site e redes sociais. 
 
Um ponto de destaque em 2018 foi a criação da gerência executiva comercial, que atua para SESI e 
SENAI, de modo a fortalecer ainda mais o relacionamento com a indústria de forma estruturada e 
inteligente. Outro ponto importante foi o fortalecimento do conceito de margem de contribuição e a 
precificação por combos (conjunto de serviços), intensificando a constante análise dos negócios e 
produtos sob a ótica mercadológica e de sustentabilidade. 
 
Todos os gestores comerciais, de unidade e de negócio passaram por processo de mentoria com 
profissional especializado de maneira a fortalecer essa nova cultura e conceitos mercadológicos. 
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ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 
Gráfico 4 - Indicador de resultado do direcionador: Desenvolver a atuação em rede(s), que 
possibilite a ampliação da oferta de serviços. 

 
 
Indicador Estratégico: Número de Estabelecimentos Industriais Atendidos 
No ano de 2018 foram atendidas 646 indústrias pelas Entidades do Sistema Indústria, considerado 
um representativo número em relação à meta que foi estipulada para o indicador (555 indústrias), 
atendendo 16,4% acima do previsto. 
 
Como forma de monitoramento deste objetivo, o SESI Alagoas acompanha a execução de dois 
principais indicadores de processos: Indústrias com relacionamento (visitas); e Conversão de 
Propostas SESI (indústrias). Esses indicadores são apresentados na tabela a seguir: 
 
Tabela 4 - Comparativo de indicadores em três exercícios do direcionador: Desenvolver a atuação 
em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços 

 
 
iii. Conclusão 
iii.a- Avaliação do resultado 
No ano de 2018 uma força tarefa, envolvendo agentes de mercado e coordenadoras de unidade, 
visitou as indústrias sem relacionamento, ação que impactou positivamente o resultado do indicador 
“índice de prospecção ao setor industrial (relacionamento)”. 
 
A meta do ano de 2018 era de 57% e o resultado foi de 62,66%. Nessa força tarefa foram detectadas 
426 indústrias sem operação (na maioria micro) que foram inativadas, reduzindo em 18% o número 
de indústrias do estado. 
 
Este trabalho de limpeza da base de dados de indústrias locais é importantíssimo e continuará a ser 
feito com o apoio de terceirizados, com isto as visitas dos agentes de mercado terão maior 
efetividade, pois receberão uma listagem de prospecção mais confiável. 
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Para o ano de 2019, a meta pactuada no planejamento estratégico da instituição será bastante 
arrojada, com o objetivo de se relacionar com 92% das indústrias do estado, o que impactará 
positivamente na atuação da instituição. 
 
Em relação ao indicador “índice de cobertura do setor industrial (atendimento)”, o resultado no ano 
de 2018 foi de 449 indústrias atendidas, representando um percentual de 22,65% de indústrias do 
estado com atendimento dos serviços do SESI. Em relação ao ano de 2017, percebe-se uma melhoria 
considerável no resultado deste indicador, tendo em vista que o índice de cobertura ao setor 
industrial passou de 16,70% para 22,65%. 
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
Como melhoria para o desempenho das ações mercadológicas, percebe-se a necessidade de 
consolidação do processo de integração entre SESI e SENAI, a incorporação de novas ferramentas 
tecnológicas que possibilitem a extração de informações estratégicas, bem como a implantação do e-
commerce e do marketing digital nas instituições. 
 
Para o ano de 2019 a Gerência Comercial irá atuar com uma série de ações com o objetivo de ampliar 
a cobertura, dentre elas: 

• Oferta de pacotes de soluções em SST por segmentos; 
• Capacitação técnica dos agentes de mercado; 
• Abordagem às empresas terceirizadas de grandes indústrias (ex.: Braskem, Intercement, 

Timac Agro) 
• Aproximação com IEL; 
• Parceria com área de compras para identificar oportunidade de vendas para nossos 

fornecedores; 
• Inicio das vendas através de licitação; 
• Reuniões trimestrais com coordenadoras de unidade para análise de carteira e definição de 

estratégias; 
• Abertura de oportunidades de negócio no sistema CRM partindo do contact center; 
• Criação do BI de cobertura por serviço. 

 
3.2.2- Prover o SESI e o SENAI das competências essenciais, por meio de desenvolvimento de 
talentos. 
i. Descrição 
Descrição geral  
O conjunto que compõe os fatores essenciais para atração, retenção e desenvolvimento de talentos versa 
sobre políticas de remuneração, plano de carreira, treinamento e desenvolvimento, saúde e segurança, 
ambiente de trabalho, ferramentas de trabalho e demais insumos que visam garantir altos níveis de 
competência e desempenho voltados ao atendimento às demandas da indústria. A estratégia direciona a 
atuação da Universidade Corporativa no desenvolvimento de talentos, orientando o público almejado e o 
foco na qualidade do ensino. Sem motivação e qualificação dos seus talentos, o Sistema Indústria 
comprometerá sua capacidade de prover soluções adequadas ao mercado. 
Responsável Soraya Peixoto Cardoso da Costa 

527.535.654-49 
Centro de Serviços Compartilhados de Recursos Humanos 

 
ii. Análise 
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017. 
A formação do colaborador, tanto inicial, quanto contínua, deve ser tratada como elemento 
prioritário para que seja possível desempenhar um trabalho eficaz. Como também, profissionais 
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qualificados atuam de maneira mais produtiva, melhorando continuamente os processos e 
promovendo o alcance dos objetivos organizacionais. A qualificação profissional proporciona 
vantagens não somente para a organização em que o colaborador atua, mas também para a carreira 
profissional do mesmo. 
 
Para o acompanhamento dessa diretriz estratégica, foi pactuada uma meta nacional de certificar 
11.000 profissionais das Entidades SESI e SENAI. 
 
Neste sentido, a UNINDÚSTRIA – Universidade Corporativa SESI/SENAI – contribuem decisivamente 
para promoção das competências essenciais das duas instituições. 
 
A UNINDÚSTRIA oferta cursos de educação corporativa, realizados por meio de plataforma EAD, 
sobre diversos temas diretamente ligados as áreas de negócio e a gestão. As capacitações são 
classificadas por longa duração (acima de 60 horas), média duração (entre 20 horas e 60 horas) e 
curta duração (de 2 horas a 20 horas). 
 
Além da UNINDÚSTRIA o SESI/AL conta com programas de capacitações com o foco no 
desenvolvimento de líderes, potenciais líderes, e ainda o fortalecimento de competências técnicas e 
comportamentais alinhadas às estratégias empresariais, em relação a 2017 percebe-se uma evolução 
no índice de colaboradores treinados em virtude do envolvimento das lideranças e equipes com os 
programas de capacitação. 
 
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 
Gráfico 5 - Indicador de resultado do direcionador: Prover o SESI e o SENAI das competências 
essenciais, por meio de desenvolvimento de talentos. 

 
 
Indicador Estratégico: Número de Gestores, Docentes e Técnicos certificados 
Conforme já mencionado, para o acompanhamento dessa diretriz estratégica, foi pactuada uma 
meta nacional de certificar 11.000 profissionais das Entidades SESI e SENAI. Para o alcance dessa 
meta, o Departamento Regional de Alagoas contribuiu com a capacitação de 350 colaboradores pela 
UNINDÚSTRIA. Importante destacar que neste indicador nacional, a meta não é segmentada por 
regional, por isso o gráfico comparativo acima entre previsto e realizado, apresenta apenas a meta 
do Departamento Nacional. 
 
Na contabilização do indicador, o CPF é contabilizado uma única vez, independente da quantidade de 
cursos realizados pelo colaborador. Para 2019, o desafio nacional será certificar 15.500 
colaboradores nos cursos da Universidade Corporativa. 
 
Em virtude das ações presenciais de disseminação da UNINDÚSTRIA posicionou o SESI e SENAI de 
Alagoas no 3º lugar do ranking nacional de matrículas, para o ano de 2019, as ações de disseminação 
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serão intensificadas, com o objetivo de tornar o Departamento Regional de Alagoas em 1º lugar no 
ranking nacional de colaboradores capacitados. 
 
Tabela 5 - Comparativo de indicadores em três exercícios do direcionador: Prover o SESI e o SENAI 
das competências essenciais, por meio de desenvolvimento de talentos. 

 
 
iii. Conclusão 
iii.a- Avaliação do resultado 
As ações de treinamentos dos colaboradores devem ser uma prioridade a fim de garantir o aumento 
da performance nas equipes. Os processos estão todos classificados no farol verde, pois, pois o SESI 
Alagoas atuou no ano de 2018 fortemente nas capacitações refletindo na evolução nos resultados 
dos três indicadores apresentados. 
 
A melhoria pode ser observada principalmente no indicador “total de horas de treinamento”, com 
um crescimento de 33% em relação ao ano de 2017. Vale ressaltar também o resultado do indicador 
de “percentual de colaboradores treinados” que apresentou um resultado em 2018 de 97,10%, o que 
representa um número bastante significativo de colabores treinados da instituição. 
 
Todas as ações de treinamentos corporativos são alinhadas com os gestores, observando a 
necessidade de cada área, bem como a aderência da capacitação para cada perfil técnico e/ou 
comportamental. Todos os treinamentos realizados são avaliados posteriormente pelos solicitantes 
para que as capacitações sejam avaliadas, bem como o gestor possa avaliar o desempenho do 
colaborador com após a capacitação. 
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
Com o intuito de melhorar o desempenho dos indicadores de processos (total de horas de 
treinamento, homem hora, percentual de colaboradores treinados), o RH da instituição atua com o 
Programa de Capacitação de Pessoas. É uma forma de estimular a busca por melhores resultados, 
reconhecer e incentivas os colaboradores, possibilitando o desenvolvimento profissional, por meio 
das capacitações. 
 
A comunicação das ações de treinamento é um fator decisivo para que a participação do público alvo 
seja atingida e os resultados possam apresentar as melhorias. Como também, o monitoramento da 
participação dos colaboradores nos treinamentos deve ser constante para avaliação da efetividade 
das ações. 
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3.2.3- Aprimorar modelo de gestão para garantir a qualidade dos processos, menores custos e 
celeridade da tomada de decisão, com vista a atender à indústria no escopo e no tempo 
demandada. 
i. Descrição 
Descrição geral  
Este Direcionador Estratégico tem como foco o aprimoramento contínuo nos processos e práticas 
mencionados, visando uma atuação compatível com os desafios impostos à indústria e ao país. 
Responsável Nathália Cavalcante Caribe Romaguera 

057.350.954-98 
Diretoria de Gestão Estratégica 

 
ii. Análise 
ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando 
os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017. 
No contexto atual de incertezas dos cenários político e econômico que afetam o desempenho 
empresarial, a gestão eficiente é o único elemento capaz de garantir a inovação e a perenidade das 
organizações. 
 
Nesse sentido, a busca da excelência em gestão se estabelece como um esforço permanente para 
promover a eficiência operacional, a eficácia da tomada de decisão e o atendimento às expectativas 
das partes interessadas, assegurando a efetividade das ações. 
 
No caso específico do SESI, a qualidade e a tempestividade das informações de desempenho e a 
eficácia na gestão dos processos de estratégia, de orçamento, de gratuidade e de produção e dos 
pilares que sustentam sua execução, são fundamentais para o alcance dos resultados e para o 
sucesso na defesa de interesses. 
 
No ano de 2018 foram prioridades da instituição a ampliação da revisão e automatizações de 
processos críticos e a consolidação de uma base consolidadora da produção e orçamento, e 
estruturação de painéis gerenciais com indicadores de processos e estratégicos, com vistas a 
proporcionar maior celeridade no acesso às informações e ainda maior rastreabilidade dos dados. 
 
Outro ponto relevante foi a integração das gestões de SESI e SENAI em Alagoas, proporcionando uma 
melhoria dos processos de planejamento e orçamento, projetos, e ainda fortalecendo os pilares de 
processos e tecnologia. 
 
ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos. 
Gráfico 6 - Indicadores de resultado do direcionador: Aprimorar modelo de gestão para garantir a 
qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de decisão, com vista a atender à 
indústria no escopo e no tempo demandada 
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Indicador Estratégico 1: Percentual do Padrão de Excelência em Gestão 
Para assegurar maiores e melhores resultados e obter ganhos de eficiência no atendimento às 
indústrias, os Sistemas SESI e SENAI iniciaram, em 2015, a execução do programa Alinhar, que busca 
elevar a maturidade da gestão e do desempenho operacional com o apoio de diagnósticos de gestão 
nos Regionais que geram subsídios para a identificação e a implantação de melhorias sistêmicas. 
 
Customizado para as características dos negócios das duas Entidades e com metodologia própria de 
avaliação, o Alinhar contempla o diagnóstico de quatro macroprocessos de gestão considerados 
críticos para os resultados institucionais: estratégia, produção, orçamento e gratuidade. Esses 
macroprocessos são avaliados de forma transversal, por meio dos pilares de gestão de pessoas, 
processos, projetos, informação, clientes e financeiro, que dão sustentação à sua execução, 
permitindo, assim, detectar com maior precisão sua eficiência e eficácia. 
 
Com base na avaliação do Programa Alinhar do ano de 2018 (referente ao ciclo de 2017), o SESI/AL 
encontra-se no nível de maturidade 3 (pontuação de 65% a 89,99%), apresentando diversas práticas 
importantes implantadas, ênfase de melhorias e refinamento. Os macroprocessos de orçamento e de 
produção tiveram uma considerável evolução em relação à avaliação do ciclo anterior, em virtude 
das automatizações dos processos com a incorporação das regras de negócio, implantação de painéis 
orçamentários e de produção, criação de painéis de metas nas unidades e consolidação da produção 
por meio da base consolidadora. 
 
Na avaliação realizada em 2018, os resultados por macroprocesso foram: estratégia 77,06%, 
orçamento 86,25%, produção 73,50% e desempenho 78,85% e a pontuação final do SESI Alagoas foi 
67,26%, o que representa o nível 3 de maturidade da gestão. 
 
Indicador Estratégico 2: Índice de Tempestividade na Apropriação de Resultados Regionais 
Dispor de informações de qualidade, de forma tempestiva, constitui um dos pilares de um processo 
de tomada de decisão seguro. Sobre as mesmas bases, apoia-se a necessidade do SESI, do SENAI e do 
IEL prestarem contas das suas atividades ao seu setor mantenedor e à sociedade. 
 
Ao fazer uma retrospectiva, verifica-se que o processo de geração de informação pelos Regionais e 
sua subsequente consolidação pelas entidades nacionais sofreu significativo amadurecimento. Novas 
ações encontram-se em curso. Porém, ainda identificam-se necessidades de implantação de 
oportunidades de melhoria. 
 
Com esse Grande Desafio, as Entidades trazem luz ao tema, garantindo, dessa forma, que atenção e 
recursos sejam alocados para dar continuidade ao processo de aprimoramento da gestão. 
 
O SESI/AL cumpriu todos os prazos nos envios das produções e execução orçamentária, garantindo a 
tempestividade e qualidade das informações gerenciais. 
 
Tabela 6 - Comparativo de indicadores em três exercícios do direcionador: Aprimorar modelo de 
gestão para garantir a qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de 
decisão, com vista a atender à indústria no escopo e no tempo demandada 
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iii. Conclusão 
iii.a- Avaliação do resultado 
Em novembro de 2018 foi aplicado o diagnóstico do programa Alinhar, com o objetivo de definir em 
conjunto com o Departamento Nacional o nível de maturidade em gestão do Regional, analisando os 
Macroprocessos de estratégia, orçamento, produção e desempenho. 
 
Foram avaliadas as práticas e os resultados obtidos em 2017. O regional demonstrou que possui a 
maioria de suas práticas em estágio de melhoria e refinamento e que todos os indicadores relevantes 
para a gestão são coletados e geridos. 
 
Percebe-se que os esforços empreendidos para a melhoria do nível de maturidade da gestão estão 
gerando diversos resultados positivos, inclusive com o reconhecimento do SESI/AL na categoria ouro 
no Prêmio Estadual da Qualidade, que segue metodologia e critérios da Fundação Nacional da 
Qualidade (FNQ). Esse fato expressa que a organização tem atuado de maneira satisfatória na 
melhoria de suas práticas de gestão relacionadas à liderança, estratégias e planos, clientes, 
sociedade, informações e conhecimento, pessoas e processos; e ainda apresentando bons resultados 
nesses diversos aspectos. 
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
Para continuar atuando na melhoria de sua gestão o SESI/AL tem como principais desafios: dar 
sequência ao processo de implantação dos painéis de acompanhamento de resultados, estratégicos, 
táticos e operacionais, por meio da plataforma BPMS e do BI; implantar a gestão de riscos 
(estratégicos, operacionais, de projetos etc.); e ainda consolidar o sistema de gestão da entidade e 
integração entre sistemas de informação. 
 

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico 
3.3.1- Estágio de desenvolvimento 
Tendo início em 1992, o processo de definição das estratégias e avaliação das alternativas oriundas 
da análise dos ambientes no Ciclo do Planejamento Estratégico passou por diversos refinamentos no 
regional. 
 
Em 2008 houve a adoção da metodologia BSC – Balanced Scorecard – para desdobramento e 
implementação da estratégia; em 2009, com suporte de uma consultoria externa, foi realizada a 
definição/revisão das diretrizes estratégicas como: negócio, missão, visão e valores; análise do 
ambiente interno e externo, por meio da aplicação e tabulação de questionários; análise de riscos; e 
comunicação das estratégias; em 2010 foi elaborado um padrão de trabalho para orientar a 
execução do Planejamento Estratégico do SESI/AL; em 2016, foi ampliada a participação das equipes 
das unidades com a realização de oficinas prévias para captar forças, fraquezas, oportunidades e 
ameaças. 
 
Ainda em 2016 a instituição aprimorou também seu processo de planejamento com o 
desdobramento da estratégia por meio do DOM (Diretrizes, Objetivos e Metas), bem como 
melhorando o processo de comunicação das estratégias, por meio de eventos de disseminação, da 
maior utilização da intranet e de confecção e distribuição de material gráfico. 
 
Desde 2017 o SESI/AL fortaleceu a participação da força de trabalho no estabelecimento de 
estratégias com visitas às unidades operacionais para levantamento de pontos fortes, oportunidades 
de melhorias, oportunidades e ameaças com base na apresentação de cenários prospectivos e na 
vivência das unidades. 
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O Planejamento Estratégico Regional é realizado em estreito alinhamento com o Planejamento 
Estratégico Nacional Integrado SESI-SENAI-IEL. Ou seja, o Mapa Estratégico do SESI/AL (missão, visão, 
valores, objetivos e indicadores) possui perfeita consonância com os focos, direcionadores 
estratégicos e grandes desafios nacionais. 
 
Para efeito de simplificação e unificação, neste relatório foram considerados os objetivos e 
indicadores utilizados nacionalmente na rede SESI e seus desdobramentos regionais. 
 
3.3.2- Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos 
O planejamento de longo prazo é elaborado para um horizonte de cinco anos, com revisões anuais a 
luz de mudança no ambiente interno e externo. 
 
O Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022 foi elaborado por meio de 
metodologia de planejamento participativo e integrado entre Entidades, baseou-se em cenários 
prospectivos e mobilizou as Entidades Nacionais e os 27 Departamentos/Núcleos Regionais do SESI, 
do SENAI e do IEL. 
 
A partir das análises dos ambientes interno e externo, considerando o Planejamento Estratégico 
Nacional Integrado SESI-SENAI-IEL, a equipe do SESI/AL trabalhou ostensivamente na revisão das 
estratégias vigentes para adequação ao desafio de uma atuação ainda mais sofisticada e focada na 
contribuição para a melhoria do desempenho industrial. 
 
A metodologia regional do Ciclo de Planejamento para 2018 consistiu em: um primeiro momento 
com oficinas nas unidades para levantamento de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do 
SESI/AL; em seguida, os pontos estratégicos identificados foram trabalhados, consolidados e 
priorizados pelos gestores. 
 
Para desdobrar o planejamento estratégico e direcionar os esforços da instituição, o SESI/AL utilizou 
a metodologia do DOM (Diretrizes, Objetivos e Metas) que detalha os objetivos estratégicos em 
planos de ação e projetos que impulsionarão à entidade para o alcance das metas estabelecidas e 
superação dos desafios impostos pelos ambientes interno e externo. 
 
Em paralelo iniciou-se a elaboração do planejamento operacional, para definição das metas e 
orçamentos das unidades de negócio e apoio, levando em consideração à priorização das ações 
estratégicas, a abertura de novos negócios e o equilíbrio orçamentário da instituição. 
 
Participaram do Ciclo de Planejamento: equipe de planejamento, equipe técnica, administrativos, 
coordenadores de unidades, diretores de escolas, coordenadores de negócios, assessores, gerentes 
executivos, diretores e o superintendente. 
 
O Planejamento Estratégico é avaliado formalmente por meio dos Relatórios Executivos que 
monitoram os Direcionadores Estratégicos e Grandes Desafios (Planejamento Integrado Nacional) e 
nas Reuniões de Análise Estratégica (regional), que ocorrem trimestralmente com a participação do 
Superintendente, Diretores, Gerentes Executivos, Coordenadores de Negócios e Assessores. 
 
3.3.3- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 
Os direcionadores estratégicos oriundos do planejamento integrado nacional e objetivos estratégicos 
que constam no mapa estratégico regional são mensurados e avaliados por meio de um conjunto de 
indicadores estratégicos (grandes desafios e indicadores regionais). Esses indicadores são avaliados 
trimestralmente por meio do Relatório Executivo e nas Reuniões de Análise Estratégica. 
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Para cada direcionador/objetivo estratégico existem um ou mais indicador/grande desafio capaz de 
mensurar os resultados alcançados pela entidade em prol das estratégias definidas. 
 
Os indicadores adotados nacionalmente com desdobramento (metas) regionais foram apresentados 
e analisados no item 3.1 deste relatório. 
 
3.3.4- Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade 
O planejamento estratégico de longo prazo pode ser revisado anualmente caso existam mudanças no 
ambiente de atuação da entidade que justifiquem tais alterações. 
 
Anualmente, na etapa do planejamento operacional, e alinhado com o planejamento estratégico, são 
definidas metas de atendimento (produção) e orçamento para o exercício. Essas metas anuais 
podem ser revisadas nos períodos regulamentares e segundo regras específicas: retificação, 
suplementação e transposição. Todas essas alterações são submetidas à aprovação do conselho 
regional. 
 
3.3.5- Envolvimento da alta direção (Diretores) 
A alta direção do SESI/AL está diretamente envolvida com a concepção, desdobramento e 
acompanhamento das estratégias institucionais, participando ativamente do processo de gestão 
estratégica, no apoio institucional e operacional. 
 
O planejamento operacional da instituição, representado por meio do Plano de Ação Anual, é 
submetido à aprovação do conselho regional, incluindo suas revisões. Nesta fase também está 
contemplada a aprovação do orçamento da entidade, necessário para execução das estratégias. 
 
Além das fases de concepção e aprovação, a alta gestão participa ativamente da fase de 
monitoramento participando de reuniões estratégicas que ocorrem no decorrer do exercício, e ainda 
reforçando ou redirecionando as ações conforme os resultados apresentados. 
 
3.3.6- Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 
Todas as unidades operacionais, incluindo as diretorias e gerências de educação e segurança e saúde 
para indústria, e ainda das áreas de apoio (administrativo-financeiro, mercado e comunicação) são 
igualmente envolvidas no processo de gestão estratégica, incluindo o planejamento, execução e 
acompanhamento. 
 

PROCESSO 1. FORMULAÇÃO DA 
ESTRATÉGIA 2. EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA 3. GESTÃO DA ESTRATÉGIA 

ETAPA  1.1 Exploração dos Contextos e 
Cenários 

2.1 Exploração da Estratégia 
Formulada  

3.1 Monitoramento dos 
Indicadores/Projetos 

Unidade RD CO NP RD  CO NP RD CO NP 
Diretoria de Gestão 
Estratégica                   

Diretoria de Marketing                  
Centro de Serviços 
Compartilhados (CSC)                  

Diretoria de Educação e 
Tecnologia                   

Diretoria de Segurança e 
Saúde para Indústria                   

ETAPA  1.2 Posicionamento/Rev 
Modelos de Negócio 2.2 Alocação dos Recursos  3.2 Análise do Desempenho 

Unidade RD CO NP RD  CO NP RD CO NP 
Diretoria de Gestão 
Estratégica          

Diretoria de Marketing          

Centro de Serviços          
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Compartilhados (CSC) 

Diretoria de Educação e 
Tecnologia          

Diretoria de Segurança e 
Saúde para Indústria          

ETAPA  1.3 Formulação das Diretrizes 2.3 Comunicação e 
Retroalimentação 3.3 Disseminação das Informações 

Unidade RD CO NP RD  CO NP RD CO NP 
Diretoria de Gestão 
Estratégica                   

Diretoria de Marketing                   
Centro de Serviços 
Compartilhados (CSC)                   

Diretoria de Educação e 
Tecnologia                   

Diretoria de Segurança e 
Saúde para Indústria                   

ETAPA  1.4 Tradução da Estratégia 

Unidade Responsabilidade Direta Contribuição Não participa 
Diretoria de Gestão 
Estratégica    

Diretoria de Marketing    

Centro de Serviços 
Compartilhados (CSC)    

Diretoria de Educação e 
Tecnologia    

Diretoria de Segurança e 
Saúde para Indústria    

RD = Responsabilidade Direta             CO = Contribuição              NP=Não Participa 

 
3.3.7- Principais dificuldades e mudanças previstas 
Com a experiência adquirida no decorrer dos anos e também a partir da análise dos resultados 
alcançados, percebeu-se a necessidade de aprimorar o processo de comunicação da estratégia, 
considerando a necessidade de realizar eventos de sensibilização em todas as unidades operacionais 
de modo a envolver todos os colaboradores na estratégia, e promovendo o acesso às informações e 
transparência institucional. 
 
Além disso, percebe-se ainda a necessidade de melhorar o processo de monitoramento agregando 
novas tecnologias para facilitar a disponibilização de informações e resultados estratégicos. No ano 
de 2018, por conta da integração da gestão SESI-SENAI em Alagoas, houve maior esforço para 
padronização das ações e estratégias das entidades. Deste modo, foram unificados os conceitos dos 
Mapas Estratégicos e construiu-se um DOM (Diretrizes, Objetivos e Metas) integrado. 
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4- Governança 
4.1- Descrição das estruturas de governança 
O conselho regional é órgão máximo na gestão do SESI nos estados e, de acordo com o art. 38 do 
Regimento Interno do SESI, é formado pelo presidente da Federação de Indústrias, que é o seu 
presidente nato, de quatro delegados das atividades industriais, escolhidos pelo Conselho de 
Representantes da entidade federativa, de um representante do Ministério do Trabalho e Emprego 
de um representante do Estado, designado pelo Governador, e de um representante dos 
trabalhadores da indústria, indicado pela organização dos trabalhadores mais representativa da 
região. 
 
No art. 39 estão as competências do conselho, que dizem respeito à autorização e controle 
patrimonial, orçamentário e operacional do Departamento Regional, incluindo neste último item a 
deliberação sobre a gestão do quadro de pessoal. 
 
O conselho regional conta também com o apoio de auditoria externa independente, para avaliação 
das contas. 
 
O Departamento Regional (SESI no estado) é “dirigido pelo seu diretor, que será o presidente da 
federação de indústrias local”, de acordo com o art. 44 do Regimento. 
 
As atribuições e tarefas da administração regional são exercidas por Superintendente nomeado pelo 
Diretor Regional do SESI, como autoriza o parágrafo único, do artigo 44 do Regimento. 
 
Em 2018 foi criada em Alagoas a Gerência Executiva de Governança corporativa, órgão ligado à 
Presidência da Federação das Indústrias, que tem por missão potencializar o desempenho da gestão 
SESI/SENAI, atuando na melhoria de processos, transparência, compliance e fazendo a interface com 
os órgãos de controle e com a sociedade. 
 
A figura abaixo expressa o sistema de governança do SESI onde as instâncias têm as seguintes 
funções: 

• Instâncias externas de governança: Responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela 
regulação, desempenhando importante papel para promoção da governança das 
organizações. São autônomas e independentes, não estando vinculadas a apenas uma 
organização. 

• Instâncias externas de apoio à governança: Responsáveis pela avaliação, auditoria e 
monitoramento independente e, nos casos em que disfunções são identificadas, pela 
comunicação dos fatos às instâncias superiores de governança. 

• Instâncias internas de governança: Responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as 
políticas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos 
casos em que desvios forem identificados. São, também, responsáveis por garantir que a 
estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse público servindo de elo entre 
principal e agente. 

• Instâncias internas de apoio à governança: Realizam a comunicação entre partes 
interessadas internas e externas à administração da entidade, bem como auditorias internas 
que avaliam e monitoram riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções 
identificadas à alta administração. 
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Figura 3 - Sistema de Governança do SESI 

 

4.2- Gestão de riscos e controles internos 
4.2.1- Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 
A prática de gestão adotada para validação e homologação dos controles internos se dá por meio do 
monitoramento e acompanhamento dos procedimentos e processos em seus respectivos níveis. 
 
O grupo gestor representado pelo Superintendente, Assessores, Gerentes e Diretores são 
comprometidos com o sistema de gestão e atuam na difusão e implantação da política de gestão e 
objetivos estratégicos, que são desdobrados em todos os níveis organizacionais das Unidades 
Operacionais e Administrativas, tendo as seguintes atribuições: 
 

• Divulgação escrita (quadros afixados em locais estratégicos, intranet, painéis de 
desempenho) e divulgação oral (reuniões) com o pessoal das unidades operacionais; 

• Identificação e provimento de recursos necessários para o atendimento dos objetivos 
estratégicos e suas metas; 

• Estabelecimento e monitoramento de indicadores e metas por meio do DOM para o 
atendimento da política de gestão. 

• Análise crítica e periódica da gestão, para avaliar a eficácia em atingir os objetivos 
estratégicos e demais indicadores de processo. 

 
Diante da ênfase na necessidade de gestão riscos, foram definidas as ações necessárias para a 
implantação da metodologia, com o apoio do projeto nacional Alinhar que terá entre as suas ações 
implementar a gestão por risco e direcionar os processos na gestão por resultados. 
 
4.2.2- Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna 
O SESI Alagoas não possui uma unidade de auditoria interna. 
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5- Relacionamento com a sociedade 
5.1- Canais de acesso do cidadão 
5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados 
O Serviço Social da Indústria (SESI), bem como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 
disponibilizaram, em seus respectivos sites, um novo canal de relacionamento: a Ouvidoria Externa, 
como parte do Portal da Transparência do SESI e do SENAI e resultado do plano de trabalho 
aprovado no ACÓRDÃO Nº 699/2016 – TCU – Plenário. 
 
Ouvidoria é uma instância organizacional que tem por finalidade mediar o diálogo entre o SESI e o 
SENAI e seus diversos públicos, promovendo a gestão dos vínculos entre ambos. A maior parte do 
trabalho de uma Ouvidoria consiste em receber manifestações de clientes e usuários que não foram 
solucionadas por outros canais e instâncias de relacionamento, como o Serviço do Atendimento ao 
Cliente (SAC). 
 
A Ouvidoria atua na recepção, na análise, na organização e no tratamento de manifestações 
externas, e as envia para exame das áreas internas envolvidas. Também acompanha tais 
procedimentos, de forma a garantir a qualidade no atendimento e na solução das questões 
apresentadas. Por fim, avalia a satisfação do cliente em relação às respostas obtidas e sistematiza 
todas as informações recebidas, de modo a subsidiar decisões internas e promover o aprimoramento 
dos processos organizacionais e dos serviços prestados. 
 
Em Alagoas a ouvidoria foi criada em 2018 e atua com o apoio da equipe de atendimentos do SAC, 
com estrutura em formação, neste ano todas as solicitações foram atendidas no âmbito do SAC, para 
2019 a ouvidoria terá um fluxo específico, apartado do SAC, e informatizado para o tratamento mais 
adequado das manifestações. 
 
Os canais de acesso à ouvidoria do SESI e do SENAI em Alagoas são os sites das instituições (portal da 
transparência), telefone e e-mail. 
 
5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados 
O SAC tem por funcionalidade realizar atendimento ao cliente com o intuito de registrar sugestões, 
elogios, dúvidas e reclamações, bem como prestar orientações quanto ao registro realizado. Em caso 
de reclamações o registro ainda perpassa por um filtro que classifica os registros nas categorias de 
baixa, média e alta criticidade. Esse canal de interação com o cliente possibilita a instituição ter 
conhecimento de quais os níveis de serviços está agradável ou não agradável aos clientes com 
detalhamento do seu relato. 
 
O serviço de SAC contempla atendimento pelos canais: Facebook, Instagram, Fale Conosco, telefone, 
cabine telefônica (instalada nas unidades), presencial e E-mail. O serviço possui um colaborador para 
atendimento ao cliente nos casos de atendimento para SAC, mas em situações em que o operador de 
Contact Center identifique alguma solicitação de reclamação no ato do atendimento ou ainda 
interação pelos canais de mídia social esse atendimento é direcionado à atendente de SAC para 
possibilitar melhor entendimento quanto ao questionamento realizado pelo cliente e posterior 
realização do registro. O horário de funcionamento do serviço é das 8h às 18h, de segunda a sexta. 
Vale ressaltar que o serviço de SAC está no mesmo ambiente do Serviço de Contact Center e é 
gerenciado/supervisionado por uma única supervisora.  
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No ano de 2018 obteve-se 464 registros para o SESI – Serviço Social da Indústria, em sua maioria os 
retornos são realizados imediatamente, segue abaixo os indicadores com seus respectivos pontos 
percentuais. 
 
% de solicitação recebida por canal de atendimento 
Gráfico 7 - % de solicitação recebida por canal de atendimento 

 
 
Para o item reclamação foram realizados 68 registros no ano de 2018, segue abaixo o registro por 
canal de relacionamento com o cliente. 
 

• Fale conosco (site) – 4 (5,88%) 
• Facebook – 5 (7,35) 
• Instagram – 4 (5,88%) 
• Telefone – 34 (50%) 
• Cabine telefônica – 10 (14,70) 
• E-mail – 6 (8,82) 
• Pesquisa de Satisfação (por telefone) – 3 (4,41) 
• WhatsApp – 1 (1,47) 
• Site – 1 (1,47) 

 
Para o item dúvidas foram realizados 370 registros no ano de 2018, segue abaixo o registro por canal 
de relacionamento com o cliente. 

• Fale conosco (site) – 273 
• Facebook – 49 
• Instagram – 41 
• Cabine telefônica – 2 
• Telefone – 2  
• WhatsApp – 2 
• Pesquisa de Satisfação (por telefone) – 1 

 
Para o item elogios foram realizados 10 registros no ano de 2018, segue abaixo o registro por canal 
de relacionamento com o cliente. 

• Facebook – 8 
• Instagram – 2 

Para o item sugestões foram realizados 16 registros no ano de 2018, segue abaixo o registro por 
canal de relacionamento com o cliente: 

• Fale conosco – 5 
• Instagram – 5 
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• Facebook – 3 
• Telefone – 2 
• Cabine telefônica - 1 

 
Tempo médio de resposta por canal de atendimento 
Tabela 7 - Tempo médio de resposta por canal de atendimento 

Canal de Atendimento Tempo Médio de Retorno em dias 

Fale conosco 4,22 
Facebook 2,98 
Instagram 4,02 
Telefone 8 

E-mail 4,58 
WhatsApp 7 

Site 1 
 
Ainda que o tempo de retorno ao cliente esteja dentro do prazo estabelecido - prazo máximo de 10 
dias úteis - está dentro do cronograma de atividade do serviço de SAC e Ouvidoria a disseminação 
das informações nas unidades SESI/AL quanto aos critérios e formas de registro dos processos de 
sugestão, elogios, reclamação, dúvidas e denúncia, bem como a forma de comunicação com o cliente 
para este tipo de atividade. 
 
% de solicitação atendida pelo SESI 
No ano de 2018 foram atendidas 90,51% solicitações – caracterizadas em nosso sistema como ações 
concluídas, os demais 9,49% estão como processo em aberto, porém esses processos são cobrados 
pelo serviço de SAC pelo e-mail SAC@sistemafiea.com.br aos gestores de área, enfatizando a 
importância do retorno ao cliente. 
 
% de solicitação por tipo de registro 
Gráfico 8 - % de solicitação por tipo de registro 

 
 
% de registro direcionado para o serviço de ouvidoria 
Não houve registro direcionado para o serviço de ouvidoria, sendo assim, foi 0% de registro 
realizado. 
Com a ampliação dos canais de interação com os clientes, sendo eles ChatBot e WhatsApp, o serviço 
de SAC está aderindo atendimento por esses canais também, bem como estão sendo planejadas 
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melhorias para divulgação - internamente e externamente - do serviço SAC junto ao serviço de 
Ouvidoria que de forma parecida e ao mesmo tempo distinta atuam com atendimento ao cliente. 
Os registros oriundos do SAC são realizados na ferramenta de BPMS intitulada por Orquestra, bem 
como nesta mesma ferramenta é realizado os gerenciamentos dos números de registros, e quando 
se trata de reclamações a unidade em questão realiza uma abertura de ocorrência para realização da 
tratativa do fato ocorrido e esta presta esclarecimento ao cliente. A ferramenta BPMS está em fase 
de aprimoramento no quesito melhoria quanto à visibilidade dos gráficos e acréscimo de canais que 
se originam as reclamações. 
 
Ressaltamos que em sua maioria, as reclamações estão correlacionadas ao tempo de espera para o 
atendimento médico e o número de remarcações realizadas, a ação tomada para minimizar essas 
queixas foi realizar a comunicação dos fatos ocorridos para os prestadores médicos e com isso 
conseguimos realizar algumas alterações quanto ao horário de início do atendimento médico, e 
quando acontece alguma necessidade de remarcação da agenda atualmente é solicitada ao 
prestador médico uma nova data para reposição desse atendimento. 
 

5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade 
Quadro 9 - Acesso às informações da Entidade 

Acesso às informações da Entidade 

Outros documentos Endereço para acesso Periodicidade de 
atualização 

Missão, Visão e Valores www.al.sesi.org.br/missao-visao-valores-e-negocios Sempre que houver 
alterações 

Regulamento do SESI                       www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/regula
mento 

Sempre que houver 
alterações 

Orçamento Aprovado 2018 http://www.al.sesi.org.br/transparencia/lei-de-diretrizes-
orcamentarias Anual 

Execução Orçamentária 
2017 

http://www.al.sesi.org.br/transparencia/lei-de-diretrizes-
orcamentarias Trimestral 

Execução Orçamentária 
2016 

http://www.al.sesi.org.br/transparencia/lei-de-diretrizes-
orcamentarias Trimestral 

Execução Orçamentária 
2015 

http://www.al.sesi.org.br/transparencia/lei-de-diretrizes-
orcamentarias Trimestral 

Execução Orçamentária 
2014 

http://www.al.sesi.org.br/transparencia/lei-de-diretrizes-
orcamentarias Trimestral 

Estrutura Remuneratória http://www.al.sesi.org.br/transparencia/lei-de-diretrizes-
orcamentarias Trimestral 

Relação de Dirigentes  http://www.al.sesi.org.br/transparencia/lei-de-diretrizes-
orcamentarias Trimestral 

Relação dos Membros do 
Corpo Técnico  

http://www.al.sesi.org.br/transparencia/lei-de-diretrizes-
orcamentarias Trimestral 

Demonstrações Contábeis 
2016  

 
http://www.al.sesi.org.br/transparencia/demonstracoes-

 

Anual 

Licitações e Editais http://www.al.sesi.org.br/licitacoes-e-editais Permanente 

Regulamento/Regimento  
de Licitações e Contratos http://www.portaldaindustria.com.br/licitacoes/ 

Sempre que houver 
alterações 

Contratos                                              http://www.al.sesi.org.br/contratos-e-convenios Permanente 

Convênios                                                   http://www.al.sesi.org.br/contratos-e-convenios Permanente 

http://www.portaldaindustria.com.br/licitacoes/
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Acesso às informações da Entidade 

Outros documentos Endereço para acesso Periodicidade de 
atualização 

Gratuidade                                           http://www.al.sesi.org.br/transparencia/gratuidade Sempre que houver 
alterações 

Relatório de Gestão 2016  www.al.sesi.org.br/transparencia/integridade Anual 

Auditoria Independente 
 
http://www.al.sesi.org.br/transparencia/demonstracoes-
contabeis 

Anual 

Código de Ética www.al.sesi.org.br/transparencia/integridade Sempre que houver 
alterações 

Comitê de Ética www.al.sesi.org.br/transparencia/integridade Sempre que houver 
alterações 

Dados de Infraestrutura www.al.sesi.org.br/dados-de-infraestrutura Sempre que houver 
alterações 

Ouvidoria www.al.sesi.org.br/transparencia/integridade Trimestral 

SAC www.al.sesi.org.br/contato-transparencia Anual 

 

5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários 
5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes 
O SESI/AL realiza trimestralmente pesquisas de satisfação junto aos seus clientes. A pesquisa é feita 
através de questionário estruturado de acordo com o serviço executado. A abordagem ao cliente é 
feita através de contato telefônico, pela equipe do contact center. Em 2018, o SESI/AL alcançou os 
seguintes percentuais de satisfação. 
 

Quadro 10 - Índice de Satisfação por Grupo de Produto 

Negócio Percentual de satisfação 

Escolas 92% 
Reabilitação 92% 
Saúde Complementar 92% 
Média 92% 

 
Gráfico 9 - Histórico de Satisfação Média 

 
 
Os dados coletados são imputados em uma ferramenta que já faz a tabulação e, em seguida, é 
gerado um relatório com os resultados obtidos. Os resultados são apresentados para a coordenação 
da unidade de negócio responsável pela execução do serviço, coordenação da unidade operacional 
responsável pelo relacionamento com o cliente e gerência de negócio. 
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As reclamações identificadas nas pesquisas são monitoradas através de indicador, sendo tratadas 
pelas coordenações descritas acima, por meio do fluxo informatizado do SAC. Entre as principais 
reclamações da pesquisa de saúde complementar e reabilitação foi citado o tempo de espera para 
ser atendido pelo profissional. Já na escola, foram feitas reclamações sobre professores e sobre a 
metodologia de ensino. 
 
É comum haver revisão dos processos diante dos resultados apontados nas pesquisas. Na saúde 
complementar foram implementadas a ligação para lembrete/confirmação da consulta – realizada 
através do Contact Center –, implantação de totens para geração de fichas de atendimento e 
acompanhamento através de painéis, além da oferta de novas especialidades médicas. 
 
5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários 
O SESI/AL possui como missão promover soluções inovadoras que estimulem o desenvolvimento da 
indústria e de seus trabalhadores. Para alcançar essa missão, há duas linhas de serviços ofertados: 
Serviços de Educação e Serviços de Segurança e Saúde para a Indústria. 
 
Referência em educação para o mundo do trabalho e busca da excelência do ensino, o SESI/AL 
oferece educação básica para os trabalhadores e seus dependentes, começando no ensino 
fundamental e acompanhando o aluno até a conclusão do ensino médio. 
 
A educação do SESI também tem o firme propósito de preparar o aluno para o mundo do trabalho e 
oferecer um completo programa de educação continuada. Em 2018 foram realizadas 969 matrículas 
em Ensino Básico Fundamental, 216 no Ensino Médio Regular e 474 matrículas em Ensino Médio 
Articulado com o Ensino Profissionalizante – EBEP. 
 
O SESI/AL também oferta serviços de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para alunos que não 
tiveram seus estudos concluídos, em 2018, foram matriculados 249 trabalhadores nessa modalidade 
de ensino, que visa a elevação da escolaridade. 
 
No foco da Saúde e Segurança para a Indústria, o SESI tem o papel de reduzir o índice de 
afastamentos do trabalho, auxiliar as empresas ao cumprimento das normas regulamentadoras e 
estimular um estilo de vida saudável para os trabalhadores da indústria. 
 
Nesse sentido, o SESI oferece programas de promoção de saúde do colaborador e serviços integrados 
e abrangentes para prevenção de riscos ambientais e controle médico da saúde ocupacional como os 
Programas Legais. Em 2018, 59.323 trabalhadores foram impactados com esses serviços. 
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6- Desempenho financeiro e informações 
contábeis 
6.1- Desempenho financeiro do exercício 
Gráfico 10 - Principais Receitas em 2018 

 
 
Tabela 8 - Principais Receitas: comparativo 

Principais receitas (em milhares de reais) 2017 2018 2019 
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.779.874 13.592.723 12.667.511 
RECEITAS PATRIMONIAIS 985.078 910.751 850.821 
RECEITAS DE SERVIÇOS 15.049.795 17.724.763 20.670.978 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 431.775 168.690 99.522 
SUBVENÇÕES CORRENTES REGULAMENTARES 8.590.520 8.631.377 8.579.153 
APOIOS FINANCEIROS 22.939.995 28.082.087 22.790.224 
ALIENAÇÃO DE BENS 14.298 172.330 0 
SUBVENÇÕES DE CAPITAL 1.774.796 1.771.689 1.842.813 
Total 63.566.131 71.054.410 67.501.022 
 
Conforme apresentado na tabela acima se observa uma considerável evolução das Receitas de 
Serviço, fruto das estratégias de fortalecimento da atuação comercial resultando num aumento de 
18% em comparação com o ano anterior. Para 2019 projetou-se um aumento de 17% nesta receita. 
No ano de 2018, as receitas de serviços, tiveram uma representatividade de 25% em relação às 
demais despesas do SESI e essa proporção vem se tornando cada vez maior a cada ano, reflexo do 
crescimento desta receita. 
 
Em consonância com o cenário econômico vigente as Receitas de Contribuição, Subvenções 
Regulamentares e Subvenções de Capital mantiveram-se praticamente estagnadas em relação a 
2017, e para 2019 a projeção continua sem variações significativas. 
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A receita de Alienação de Bens teve realização de consideravelmente acima do exercício anterior 
devido à realização de leilão dos veículos e maquinas e equipamentos do SESI e para o ano de 2019, 
esta receita ainda não está prevista no orçamento. 
 
No grupo de Apoio Financeiro são contempladas as receitas de estímulo à produção e projetos 
estratégicos. A primeira encontra-se estagnada nos três anos apresentados, pois as linhas de negócio 
que possuem fomento seguem um limite orçamentário previsto pelo Departamento Nacional. Já os 
projetos variam anualmente conforme aprovações e cronograma de execução dos mesmos. Esse 
grupo de contas tem uma representatividade expressiva de 40% em relação às demais receitas da 
instituição, devido ao impacto dos projetos financiados pelo Departamento Nacional, que tem os 
recursos aportados de acordo com as necessidades do SESI Alagoas e conforme as devidas 
aprovações. 
 
Gráfico 11 - Principais Despesas em 2018 

 
 
Tabela 9 - Principais Despesas: comparativo 

Principais despesas (em milhares de reais) 2017 2018 2019 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.696.186 31.596.192 34.306.122 
OCUPAÇÃO E UTILIDADES 2.105.963 2.142.368 2.220.592 
MATERIAIS 2.512.887 2.777.719 3.385.468 
SERVIÇOS DE TERCEIROS 15.324.492 19.843.370 17.008.398 
CONTRIBUIÇÕES 1.892.918 1.976.196 1.874.640 
INVESTIMENTOS 3.044.467 3.128.223 4.884.535 
OUTRAS DESPESAS 2.561.748 3.144.883 3.821.267 
Total 59.138.661 64.608.951 67.501.022 
 
Fruto da redefinição do modelo de atuação, da otimização de processos, da incorporação de novas 
tecnologias, e ainda do aprimoramento da gestão estratégica percebe-se praticamente uma 
estagnação das despesas com Pessoal e Encargos, que representam 49% da despesa total e 
Ocupações e Utilidades, que representam cerca de 4%. 
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Vale ressaltar que dos 7 grupos de receitas apresentados no quadro acima, apenas 2 tiveram um 
aumento na realização orçamentária em relação ao ano anterior, que foram as contas de “materiais” 
e “serviços de terceiros”. 
 
É importante apresentar que houve uma estagnação da despesa mesmo com o crescimento 
considerável da receita de serviço da instituição. Esse fato demonstra claramente o efetivo trabalho 
que vem sendo realizado nos últimos anos de trabalho de redução das despesas, estudo de custos e 
de margem de contribuição dos negócios. 
 
As despesas com Materiais e Serviços de Terceiros, que representam cerca de 4% e 31% da despesa 
total respectivamente, são influenciadas pelo aumento da produção, visto que a maioria das contas 
contempladas nesses grupos são custos diretos da produção, a exemplo de material didático, 
material médico e médicos e laboratoriais. 
 
É importante enfatizar que cerca de 50% desses grupos de despesas são referentes aos projetos 
executados pela entidade, que seguem cronograma de execução e plano de aquisição conforme 
escopo do projeto. 
 
As Contribuições Regulamentares são influenciadas pela execução das receitas de contribuições e 
demais receitas de produção, no caso das transferências ao IEL. 
 
O grupo de Investimentos é basicamente influenciado pelo cronograma de execução de projetos. 
 
No grupo de Outras Despesas, que correspondem a cerca de 5% da despesa total são contempladas: 
as despesas financeiras; impostos, taxas e contribuições; auxílios a terceiros; inversões financeiras, 
etc. 
 

6.2- Principais contratos firmados 
O quadro 11 apresenta os dez principais contratos vigentes em 2018, na coluna “valor total” está o 
valor do contrato principal e seus aditivos, se for o caso, nos contratos conjuntos com o SENAI, foi 
considerado apenas o valor do SESI, para os registros de preço o valor apresentado é o que foi 
autorizado para o processo licitatório. Já o quadro 12 apresenta os valores efetivamente pagas a 
estes fornecedores no ano de 2018 
 
Quadro 11 - Principais contratos vigentes em 2018 

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

Contrato
/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF 

Modali-
dade de 
Licitação 

Data da 
contrata-
ção 

Sit. Nat. Elem. 
despesa 

Valor 
total 

SN/2015 Serviços de 
publicidade, 
propaganda e 
ações de 
marketing. 

TAL PROPAGANDA 
E COMUNICAÇÃO 
LTDA 

08.448.300/
0001-40 

Concor-
rência 

20/7/15 (P) (O) Publicidade 
e 
propaganda 

4.000.000 

3317/ 
2017 

Serviços de 
gerenciament
o e 
administração 
de auxílio 
alimentação e 
refeição 

GREEN CARD S/A 
REFEIÇÃO 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS 

92.559.830/
0001-71 

Concor-
rência 

1/2/17 (P) (O) Serviço de 
terceiro 

3.816.960 

10317/ 
2017 

Projeto sócio-
cultural, para 
projeção 

INTITUTO ORIGAMI 08.469.619/
0001-51 

Pregão 1/12/17 (P) (O) Serviço de 
terceiro 

3.106.775 
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Contratos vigentes no exercício a que se refere a prestação de contas 

Contrato
/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF 

Modali-
dade de 
Licitação 

Data da 
contrata-
ção 

Sit. Nat. Elem. 
despesa 

Valor 
total 

itinerante de 
filmes. 

3900/ 
2015 

Serviços de 
vigilância 
armada 

PRESERV 
SEGURANÇA E 
TRANSPORTE DE 
VALORES LTDA 

11.179.264/
0007-66 

Concor-
rência 

1/11/15 (P) (O) Segurança e 
vigilância 

2.161.276 

13/2015 Material 
didático para 
aluno do 
ensino básico 

EDITORA ÁTICA 61.259.958/ 
0001-96 

Concor-
rência 

7/1/15 (P) (O) Material 
didático 

2.113.813 

SN/2018 Locação de 
máquinas 
para 
reprografia 

MEYER COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA. 

01.199.931/ 
0001-23 

Concor-
rência 

30/9/15 (A) (O) Cópias e 
reprografia 

997.500 

SN/2017 Materiais e 
serviços 
elétricos 

BARROS E MELO 
SERVIÇOS DE INST. 
E CONST. LTDA 

07.085.308/ 
0001-26 

Concor-
rência 

4/9/17 (P) (O) Materiais e 
serviços 
elétricos 

831.457 

SN/2018 Locação de 
máquinas e 
equipamentos 
para 
construção 
civil 

VERÍSSIMO E 
HOLANDA LTDA - 
EPP 

08.414.691/ 
0001-81 

Concor-
rência 

13/6/18 (A) (O) Locação de 
máquinas e 
equipamen
tos 

410.000 

194/ 
2016 

Serviços de 
limpeza e 
conservação 

AR SERVIÇOS LTDA 11.161.173/ 
0001-08 

Concor-
rência 

30/9/16 (P) (O) Serviços de 
limpeza e 
conservaçã
o 

546.255 

72/2016 Sistema 
informatizado 
de gestão de 
frota de 
veículos 

LINK CARD 
ADMINISTRADORA 
DE BENEFÍCIOS 
EIRELI 

12.039.966/ 
0001-11 

Concor-
rência 

1/4/16 (P) (O) Serviços de 
terceiros 

506.028 

Total         18.490.064 
Legenda: SN – Sem Número. (A) – Ativo. (P) – Ativo-Prorrogado em 2018. (O) – Ordinário. 
 
Quadro 12 - Pagamentos realizados para os principais contratos vigentes em 2018 

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

Contrato
/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. 

Licitação 

Data da 
contrata-
ção 

Sit. Nat. Elem. 
despesa 

Valor do 
pagamento 
total no 
exercício 

SN/2015 Serviços de 
publicidade, 
propaganda e 
ações de 
marketing. 

TAL PROPAGANDA 
E COMUNICAÇÃO 
LTDA 

08.448.300/
0001-40 

Concor-
rência 

20/7/15 (P) (O) Publicidade 
e 
propaganda 

1.354.120 

3317/ 
2017 

Serviços de 
gerenciament
o e 
administração 
de auxílio 
alimentação e 
refeição 

GREEN CARD S/A 
REFEIÇÃO 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS 

92.559.830/
0001-71 

Concor-
rência 

1/2/17 (P) (O) Serviço de 
terceiro 

2.015.713 

10317/ 
2017 

Projeto sócio-
cultural, para 
projeção 
itinerante de 
filmes. 

INTITUTO ORIGAMI 08.469.619/
0001-51 

Pregão 1/12/17 (P) (O) Serviço de 
terceiro 

3.106.775 

3900/ 
2015 

Serviços de 
vigilância 
armada 

PRESERV 
SEGURANÇA E 
TRANSPORTE DE 
VALORES LTDA 

11.179.264/
0007-66 

Concor-
rência 

1/11/15 (P) (O) Segurança e 
vigilância 

604.920 
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Contratos em houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas 

Contrato
/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. 

Licitação 

Data da 
contrata-
ção 

Sit. Nat. Elem. 
despesa 

Valor do 
pagamento 
total no 
exercício 

13/2015 Material 
didático para 
aluno do 
ensino básico 

EDITORA ÁTICA 61.259.958/ 
0001-96 

Concor-
rência 

7/1/15 (P) (O) Material 
didático 

482.494 

SN/2018 Locação de 
máquinas 
para 
reprografia 

MEYER COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA. 

01.199.931/ 
0001-23 

Concor-
rência 

30/9/15 (A) (O) Cópias e 
reprografia 

184.709 

SN/2017 Materiais e 
serviços 
elétricos 

BARROS E MELO 
SERVIÇOS DE INST. 
E CONST. LTDA 

07.085.308/ 
0001-26 

Concor-
rência 

4/9/17 (P) (O) Materiais e 
serviços 
elétricos 

561.454 

SN/2018 Locação de 
máquinas e 
equipamentos 
para 
construção 
civil 

VERÍSSIMO E 
HOLANDA LTDA - 
EPP 

08.414.691/ 
0001-81 

Concor-
rência 

13/6/18 (A) (O) Locação de 
máquinas e 
equipamen
tos 

61.579 

194/ 
2016 

Serviços de 
limpeza e 
conservação 

AR SERVIÇOS LTDA 11.161.173/ 
0001-08 

Concor-
rência 

30/9/16 (P) (O) Serviços de 
limpeza e 
conservaçã
o 

434.679 

72/2016 Sistema 
informatizado 
de gestão de 
frota de 
veículos 

LINK CARD 
ADMINISTRADORA 
DE BENEFÍCIOS 
EIRELI 

12.039.966/ 
0001-11 

Concor-
rência 

1/4/16 (P) (O) Serviços de 
terceiros 

312.259  

Total         9.118.702 

 

6.3- Transferências, convênios e congêneres 
6.3.1- Transferências para federações e confederações 
 

Transferência Instru-
mento Objeto Convenente CNPJ/CPF 

Valor da 
Contra-
partida 

Data da 
firmatura Sit. Valor total 

Federação 
das 
Indústrias do 
Estado de 
Alagoas - 
FIEA 

Decreto 
57.375 
de 1965, 
art. 53 

Transfe-
rência  
Regula-
mentá-
ria 

Federação 
das 
Indústrias 
do Estado 
de Alagoas - 
FIEA 

12.316.295/000
1-99 

0,00 02/12/1965 (A) 921.449,90 

Total        921.449,90 
Legenda: (A) - Ativo 
 
6.3.2- Outros convênios e congêneres 
No exercício de 2018, assim como nos últimos anos, o SESI/AL não celebrou convênios. 
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6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de 
itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 
6.4.1 – Considerações Iniciais 
O SESI-DR/AL busca manter-se em conformidade com o Ato Resolutório Nº 20/2004 de 23/11/2004, 
aprovado pelo Conselho Nacional do SESI, em consonância com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, ao estabelecer critérios e procedimentos para o registro 
contábil da depreciação, amortização e exaustão, como também critérios e procedimentos para a 
avaliação e a mensuração de ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do setor 
público. 
 
6.4.2 – Depreciação, Amortização e Exaustão 
Os critérios e procedimentos adotados pelo SESI, através da NBC T 16.9, definem: 

• Depreciação: Redução do valor do ativo imobilizado, deduzido de seu valor residual pela 
perda ou desgaste da ação da natureza, pelo uso ou obsolescência. 

• Amortização: Redução do valor de aquisição de direito de propriedade com exercício de 
duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente 
limitado. 

• Exaustão: Redução do valor dos recursos minerais, florestais e/ou outro recurso natural 
esgotável, decorrente da sua exploração. 

 
O início da depreciação, amortização ou exaustão se dá quando o item estiver no local e condições 
prontos para uso. Entretanto, terrenos rurais e urbanos não estão sujeitos ao regime de depreciação. 
 
A vida útil dos itens do ativo imobilizado foi definida com base na Instrução Normativa RFB Nº 
1700/17 juntamente com a política de patrimônio. Foi adotado para depreciação o método das 
quotas constantes, ou linear, para registro contábil da depreciação do ativo imobilizado, seguindo o 
regime de competência. Segue abaixo, a tabela com as taxas de depreciação e a vida útil por classe 
de bens. 
 
Tabela 10 - Taxas de depreciação e a vida útil por classe de bens 

Classe de Bens Taxa de Depreciação Vida Útil 

Terrenos - - 

Prédios 2% 50 anos 

Mobiliário em geral 10% 10 anos 

Biblioteca 10% 10 anos 

Instrumentos musicais 10% 10 anos 

Veículos 20% 05 anos 

Máquinas e equipamentos em geral 10% 10 anos 

Equipamento médico, cirúrgico e odontológico 10% 10 anos 

Equipamento informática 20% 05 anos 

Equipamento esportivo e artístico 10% 10 anos 

Equipamento de comunicação 10% 10 anos 

Outros bens móveis 10% 10 anos 
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6.4.3 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público 
 
Os critérios e procedimentos adotados pelo SESI, através da NBC T 16.10, definem: 
 
Avaliação Patrimonial: Mensuração do ativo e do passivo decorrentes de julgamento técnico e 
fundamentado com o objetivo da evidenciação razoável dos atos e fatos administrativos. 
Reavaliação: Adoção do valor de mercado, valor justo, para bens do ativo, quando esse for superior 
ao valor líquido contábil, ou seja, seu valor contábil deduzido de sua depreciação. 
 
Redução ao Valor Recuperável (impairment): Redução de bens do ativo quando superior ao retorno 
que ele trará para a entidade. Seja pelo valor dos benefícios futuros que ele irá gerar durante sua 
vida útil ou do seu valor realizável líquido, ou seja, valor que se espera obter da alienação, deduzido 
os gastos estimados para se concretizar a venda, considera-se o maior dos dois valores. 
 
Avaliação e Mensuração 
As Disponibilidades são mensuradas pelo valor original e, quando em moeda estrangeira, é realizada 
a sua conversão. 
 
Os Investimentos Permanentes são mensurados pelo método da equivalência patrimonial, em 
participações cuja administração se tenha influência. As demais são mensuradas pelo custo de 
aquisição. 
 
Os Ativos Imobilizado e Intangível são mensurados com base no valor de aquisição. Os gastos 
posteriores em que houver possibilidade de geração de benefícios futuros são incorporados ao valor 
do ativo. Caso contrário, são reconhecidos como despesa do período. 
 

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 2018, este Regional aplicou 43,3% dos recursos dessa receita líquida de contribuição 
compulsória, em Educação e 455 em vagas para a gratuidade regulamentar, resultando na realização 
de 350 matrículas gratuitas. 
 
Nas tabelas a seguir, serão apresentados os resultados alcançados por este regional, no exercício de 
2018, 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 pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008. 
 
Tabela 11 - Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade 

RECEITAS Realizado 2018 

Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC) 23.995.789,13 

Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)¹ 19.976.494,45 
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Compromisso de Aplicação de Recursos em Educação² 6.658.165,60 

Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade³ 3.330.081,62 

    

DESPESAS   
em Educação 8.643.486,33 

em Gratuidade 3.536.201,18 

    

Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Educação4 1.985.320,73 
Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Educação 43,3% 
    
Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade5 206.119,55 
Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade 17,7% 

Fonte: SESI-DR-AL, Zeus – Módulo Orçamento e Simulador da Gratuidade SESI 
Notas: 

1. Receita Líquida de Contribuição Compulsória: Corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição 
Compulsória Geral, em conformidade com o Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 
6.637, de 5 de novembro de 2008. 

2. Compromisso de Aplicação de Recursos em Educação: Corresponde a 33,33% da Receita Líquida de Contribuição 
Compulsória (RLCC). 

3. Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade: Corresponde a 16,67% da Receita Líquida de 
Contribuição Compulsória (RLCC). 

4. Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Educação: Corresponde ao resultado (positivo ou 
negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a educação, em 
relação ao compromisso de 33,33%. 

5. Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade: Corresponde ao resultado (positivo ou 
negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, 
em relação ao compromisso de 16,67%. 

 
Tabela 12 - Matrículas em Educação Básica Realizadas em Gratuidade Regulamentar 

 
Fonte: Sistema de Medição de Desempenho – SMD/2018. 
 

Educação Infantil 0
Creche -
Pré-Escola -

Ensino Fundamental 7
1º ao 5º Ano 4
6º ao 9º Ano 3
Ensino Médio Regular 46
Ensino Médio 46

Educação de Jovens e Adultos 296
EJA - Alfabetização -
EJA - 1º a 5º Ano 234
EJA - 6º a 9º Ano -
EJA - Ensino Médio 62

Total 349

Programa/Modalidade Matrícula Total em Gratuidade Regulamentar
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Tabela 13 - Matrículas em Educação Continuada Realizadas em Gratuidade Regulamentar 

Programa/Modalidade 
Matrícula Total em 
Gratuidade Regulamentar 

Educação Continuada 1 
Educação Continuada em Educação 1 

Acomp. Pedagógico / Reforço Escolar - 

Educação Continuada em Saúde e Segurança - 

Educação Continuada em Articulação e Influência em Segurança e Saúde    - 
Educação Continuada em Promoção de Saúde - 
Educação Continuada em Cultura - 

Esporte - Atleta do Futuro - 

Total 1 
Fonte: Sistema de Medição de Desempenho – SMD/2018. 
 
Tabela 14 - Gasto Médio da Matrícula em Educação Básica Realizado 

 
Fonte: SESI-DR AL, Simulador da Gratuidade - Fechamento /2018. 
 
Tabela 15 - Gasto Médio da Matrícula em Educação Continuada Realizado 

 
Fonte: SESI-DR AL, Simulador da Gratuidade - Fechamento /2018. 

Programa/Modalidade Gasto Médio da Matrícula 
Educação Infantil 0,00
Creche -
Pré-Escola -

Ensino Fundamental 13.716,49
1º ao 5º Ano 8.097,49
6º ao 9º Ano 5.619,00

Ensino Médio Regular 9.166,00
Ensino Médio 9.166,00

Educação de Jovens e Adultos 22.655,63
EJA - Alfabetização -
EJA - 1º a 5º Ano 9.655,00
EJA - 6º a 9º Ano -
EJA - Ensino Médio 13.000,63

Total 45.538,11

Programa/Modalidade
Despesa Total em Gratuidade 
Regulamentar

Educação Continuada 8,79
Educação Continuada em Educação 8,79
Acomp. Pedagógico / Reforço Escolar -
Educação Continuada em Saúde e Segurança -
Educação Continuada em Articulação e Influência em Segurança e Saúde   -

Educação Continuada em Promoção de Saúde -
Educação Continuada em Cultura -
Esporte - Atleta do Futuro -

Total 8,79
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Tabela 16 - Despesa Total em Educação Básica Realizada em Gratuidade Regulamentar 

 
Fonte: Tabelas 2 e 4 apresentadas anteriormente. 
Nota: Despesa total realizada em gratuidade regulamentar = gasto médio matrícula x matrícula realizado em gratuidade 
regulamentar. 
 
Tabela 17 - Despesa Total em Educação Continuada Realizada em Gratuidade Regulamentar 

 
Fonte: Tabelas 3 e 5 apresentadas anteriormente. 
Nota: Despesa total realizada em gratuidade regulamentar = gasto médio matrícula x matrícula realizado em gratuidade 
regulamentar. 

6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas 
Quadro 13 - Demonstrações contábeis e notas explicativas 

Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso 
Balanço Patrimonial www.al.sesi.org.br/transparencia/demonstracoes-

contabeis 
Balanço Orçamentário www.al.sesi.org.br/transparencia/demonstracoes-

contabeis 
Balanço Financeiro www.al.sesi.org.br/transparencia/demonstracoes-

contabeis 
Demonstração das Variações Patrimoniais www.al.sesi.org.br/transparencia/demonstracoes-

contabeis 
Demonstração dos Fluxos de Caixa www.al.sesi.org.br/transparencia/demonstracoes-

contabeis 
Notas Explicativas www.al.sesi.org.br/transparencia/demonstracoes-

contabeis 

Programa/Modalidade Despesa Total em Gratuidade Regulamentar
Educação Infantil 0,00
Creche -
Pré-Escola -

Ensino Fundamental 49.247,86
1º ao 5º Ano 32.389,94
6º ao 9º Ano 16.857,92
Ensino Médio Regular 421.628,07
Ensino Médio  421.628,07

Educação de Jovens e Adultos 3.065.316,45
EJA - Alfabetização -
EJA - 1º a 5º Ano 2.259.277,57
EJA - 6º a 9º Ano -
EJA - Ensino Médio 806.038,88

Total 3.536.192,38

Programa/Modalidade
Despesa Total em Gratuidade 
Regulamentar

Educação Continuada 8,79
Educação Continuada em Educação 8,79
Acomp. Pedagógico / Reforço Escolar -
Educação Continuada em Saúde e Segurança -
Educação Continuada em Articulação e Influência em Segurança e Saúde   -

Educação Continuada em Promoção de Saúde -
Educação Continuada em Cultura -
Esporte - Atleta do Futuro -

Total 8,79
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As demonstrações contábeis do exercício de 2018 serão publicadas até o mês de abril de 2019 no 
endereço acima informado, após exame e opinião da auditoria independente, bem como, apreciação 
pelos Conselhos. 
 

6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com 
legislação específica 
Não aplicável à Entidade. 
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7- Áreas especiais da gestão 
7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados 
7.1.1- Demonstração da força de trabalho: dimensionamento, distribuição e custos 
Em se tratando de entidade regida pelo direto privado, os trabalhadores do SESI são contratados por 
regulamentação celetista e o processo de admissão segue normativo próprio (ver quadro 5). O 
dimensionamento e características da força de trabalho também seguem o direcionamento do 
mercado, a economia local e a demanda por seus serviços do SESI em Alagoas. 
 
Durante o planejamento orçamentário anual cada unidade analisa a necessidade de recursos 
financeiros e de pessoal para executar as ações e atender aos direcionadores estratégicos, assim o 
orçamento já é preparado com as decisões estratégicas de movimentação de pessoal. Desta forma, o 
estudo de distribuição de pessoal é realizado durante o planejamento da instituição. 
 
A tabela 18, abaixo, demonstra o quantitativo de colaboradores SESI Alagoas nos últimos 3 anos, nela 
é possível observar uma razoável estabilidade, destacando-se o aumento regular do pessoal técnico 
devido ao aumento da demanda de SST. Outro destaque foi a redução do quadro docente entre 2016 
a 2017, consequência do fechamento de unidades. 
 
Analisando os 3 últimos exercícios, fica evidente a priorização da área fim na distribuição dos 
recursos humanos, como demonstram as tabelas 19 e 21, este foco no mercado, e 
consequentemente, no negócio tem sido a principal estratégia do SESI Alagoas para enfrentar a crise 
econômica pela qual o país vem passando, sem se afastar de sua missão institucional de apoiar o 
desenvolvimento da indústria. 
 
Falando especificamente das despesas com pessoal – tabela 20 – é possível perceber um equilíbrio 
de recursos aportados no triênio, destacando que em todo período houve reajustes salariais, 
considerando a inflação oficial. 
 
Tabela 18 - Número de colaboradores por categoria funcional 

Categoria funcional 2016 2017 2018 
Gestores 15 14 14 
Coordenadores ou Supervisores 7 13 13 
Docentes 94 62 63 
Assessores, Analistas, Técnicos de Nível Superior ou Especialistas 96 87 88 
Técnicos de Nível Médio 28 32 43 
Apoio Operacional 221 237 222 
Aprendizes 31 32 31 
Total 492 477 474 

 
Tabela 19 - Número de colaboradores por área de atuação 

Área de atuação 2016 2017 2018 
Gestão 39 36 47 
Negócio 387 372 388 
Apoio 66 69 39 
Total 492 477 474 
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Tabela 20 - Despesas com pessoal e encargos 

Despesas com pessoal e encargos 2016 2017 2018 
Ordenados e salários 16.558.499 17.092.447 17.040.421 
Encargos trabalhistas 8.333.231 9.202.013 8.697.976 
Encargos assistenciais 4.965.219 4.780.347 5.226.547 
Bolsas e estágios 595.516 621.378 631.248 
Total 30.452.464 31.696.186 31.596.192 

 
Tabela 21 - Despesas com pessoal e encargos por área de atuação 

Área de atuação 2016 2017 2018 
Gestão 4.359.720 4.129.002 4.537.395 
Negócio 21.986.493 23.051.698 22.886.905 
Apoio 4.106.251 4.515.486 4.171.893 
Total 30.452.464 31.696.186 31.596.192 

 
7.1.2- Caracterização, qualificação da força de trabalho 
Para alcançar os objetivos estratégicos é essencial que os colaboradores tenham a qualificação 
adequada para o desempenho de suas funções. 
 
A tabela 22 mostra o quantitativo de colaboradores do SESI nos anos de 2016 a 2018, os dados estão 
segregados por gênero e escolaridade. No gráfico 12 é possível observar que o nível de escolaridade 
vem aumentando no triênio, em 2018, 50% dos colaboradores têm escolaridade superior ou estão 
em vias de obtê-la (superior incompleto), a maior escolaridade permite o desenvolvimento de ações 
inovadoras e reforça o compromisso do SESI com a qualidade. 
 
Os colaboradores com menor escolaridade – do fundamental ao médio incompleto – ocupam cargos 
em obras e serviços gerais, com a tendência de terceirização destes serviços, apoiada pela nova 
legislação, este percentual de colaboradores menos qualificados pode cair. 
 
Observando o gráfico 13, destaca-se que o número de mulheres trabalhando no SESI é maior que o 
de homens e elas possuem, de uma forma geral, maior escolaridade que os colegas homens, 
refletindo assim uma realidade do mercado de trabalho. 
 
Para manter elevado o nível de qualificação de seus colaboradores e, consequentemente, de seus 
serviços, a instituição investe na ampliação da escolaridade – com a concessão de bolsas para 
graduação e pós-graduação – e na formação continuada – com cursos profissionais de curta e média 
duração. O programa de capacitação do SESI para seus colaboradores abrange cursos presenciais e 
EAD, em 2018 o total de horas de capacitação foi 33% maior que em 2017 e 39% maior que em 2016, 
e sempre concentrado nas categorias profissionais ligadas a operação (tabela 23). 
 
Tabela 22 - Número de colaboradores por escolaridade e gênero 

Escolaridade Homens Mulheres 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Analfabeto 0 0 0 0 0 0 
Fundamental incompleto 45 44 43 4 3 3 
Fundamental completo 14 14 14 3 2 2 
Médio incompleto 21 25 18 7 9 7 
Médio completo 73 75 83 69 78 66 
Superior incompleto 11 7 5 15 18 14 
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Escolaridade Homens Mulheres 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Superior completo 62 46 53 98 97 108 
Especialização 13 11 12 56 47 45 
Mestrado 0 0 0 1 1 1 
Doutorado 0 0 0 0 0 0 
Total 239 222 228 253 255 246 

 
Gráfico 12 - Percentual de colaboradores por escolaridade 

 
 
Gráfico 13 - Número de colaboradores por escolaridade e gênero 

 
 
Tabela 23 - Horas de treinamento por categoria funcional 

Categoria funcional 2016 2017 2018 
Gestores  1.161   1.241   843  
Coordenadores ou Supervisores  1.232   1.818   681  
Docentes  2.913   2.034   5.350  
Assessores, Analistas, Técnicos de Nível Superior ou Especialistas  4.909   6.410   6.128  
Técnicos de Nível Médio  1.470   1.258   1.598  
Apoio Operacional  4.796   4.521   6.534  
Aprendizes 0  0   1.856  
Total  16.481   17.282   22.990  
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7.1.3- Gestão do Absenteísmo, riscos associados e ações de mitigação 
Controlar o absenteísmo é hoje o grande desafio das empresas em função dos impactos financeiros 
que ele produz na própria organização e fora dela (na sociedade), devido suas causas estarem ligadas 
a fatores, que vão desde as questões sociais, saúde, gestão de pessoas, entre outros. 
 
Neste contexto o SESI de Alagoas procura manter políticas, programas e serviços coerentes com os 
aspectos institucionais. Sempre em busca da satisfação, bem-estar e motivação de seus 
colaboradores que impactam, diretamente, no desempenho da organização. 
 
É uma prática implantada no SESI de Alagoas através do Sistema Orquestra (Ferramenta BPM) e 
controle de ponto eletrônico Sistema FPW, por meio da biometria. Por meio da automação dos 
processos são extraídos relatórios gerenciais os quais possibilitam identificar as causas dos 
afastamentos justificados. 
 
As regras de ponto e a política do absenteísmo estão bem disseminadas, os colaboradores conhecem 
seus deveres de registro de ponto e entregas de declarações e atestados médicos. 
 
Com o intuito de desenvolver ações preventivas que minimizem o surgimento de doenças comuns e 
ocupacionais, o SESI/AL desenvolve a gestão de afastamentos, programas de qualidade de vida no 
trabalho, acolhimento social, programas de ergonomia, atividades de incentivo a prática esportiva, 
programa de conservação da voz, gestão da saúde do colaborador, imunização, acompanhamento de 
grupos de risco a fim de monitorar e acolher os colaboradores afastados. 
 
O resultado destas ações pode ser visto nos gráficos a seguir onde foram consolidadas informações 
dos exercícios de 2016 a 2018 pela da extração de dados em planilhas (Excel), registros do sistema de 
ponto eletrônico FPW (Empresa LG) e Sistema Orquestra (Ferramenta BPM). 
 
Os afastamentos com registro no INSS se dão por acidente de trabalho ou doença ocupacional 
(código 91 no INSS), ou mesmo por doenças comuns (código 31 no INSS). Há também os 
colaboradores que estão afastados, mas recorrendo a concessão da aposentadoria por invalidez 
(código 32). No gráfico 14 são apresentados os afastamentos com registro no INSS nos últimos 3 
anos. 
 
Gráfico 14 - Afastamentos com registro no INSS 

 
 
Dos 3 acidentes de trabalho registrados em 2018 um ocorreu fora das dependências do SESI, durante 
os jogos internos da empresa, os outros dois foram quedas nas dependências das unidades do SESI – 
na Casa da Indústria e na Escola SESI Industrial Abelardo Lopes – que vitimaram trabalhadores de 
obras. 
 
Estes acidentes ocasionaram também registros de doença ocupacional relacionadas aos traumas: 
traumatismo de outros músculos e tendões ao nível do ombro e do braço (CID S46.8); transtorno do 
menisco devido a ruptura ou lesão antiga (CID M23.2); fratura de extremidade inferior do úmero 
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(S42.4). Além destes houve o afastamento de um docente por outras doenças das cordas vocais 
(J38.3). 
 
Contudo o absenteísmo também é provocado por afastamentos curtos (menos de 15 dias) 
representado no gráfico 15 por “atestados”, ou mesmo por faltas para atendimentos médico, 
consultas exames ou acompanhamento médico de parentes, representadas no gráfico como 
“declarações”. 
 
Gráfico 15 - Afastamentos em sentido amplo 

 
 
O Índice de Absenteísmo refere-se a atrasos, faltas e saídas antecipadas no trabalho, de maneira 
justificada ou não justificada, apurar e analisar este indicador é importante porque ele funciona 
como termômetro de ausências no trabalho, que também quer dizer redução na carga-horária de 
trabalho. 
 
Para calculá-lo adota-se um método de levantamento na folha de ponto e leitura dos boletins de 
ocorrência para composição dos dados e aplicação da seguinte fórmula: total de atrasos no mês/ 
total de funcionários ativos (excluindo o funcionário de licença e férias) x total de dias trabalhados x 
100 = índice de absenteísmo. Os resultados do índice de absenteísmo do SESI/AL no último triênio 
estão no gráfico 16. 
 
Gráfico 16 - Índice de absenteísmo 
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Considerando que especialistas de Recursos Humanos avaliam o índice de absenteísmo de até 2,7% 
como aceitável, para efeito de cotejamento, verifica-se como satisfatório o decréscimo de 
afastamentos justificados no SESI de Alagoas ao longo dos exercícios de 2016 a 2018. 
 
Para reduzir ainda mais o baixo índice de afastamentos, menos de 1% no triênio 2016 – 2018, o SESI 
investe em ações preventivas que minimizem o surgimento de doenças comuns e ocupacionais, são 
exemplos o programa de ergonomia (orientações e equipamentos ergonômicos); o incentivo a 
prática de esporte e outras atividades físicas, a ginástica laboral, o programa de conservação da voz 
(direcionado aos docentes); a gestão da saúde do colaborador (acompanhamento de colaboradores 
com doenças crônicas como hipertensão e diabetes); realização de palestras; imunização (H1N1, 
tétano e hepatite B); plano de saúde e odontológico. 
 
No âmbito da correção, são desenvolvidas atividades para monitorar e acolher os colaboradores 
afastados, além da adoção de uma política de gestão de absenteísmo que é a gestão de afastamento, 
que estudas as causas dos afastamentos, avalia os custos envolvidos e propões ações de melhoria. 
 

7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 
De acordo com o Regulamento do SESI (Decreto 57.375/1965) no âmbito dos órgãos normativos, os 
dirigentes são os membros dos conselhos nacional e regionais, que não recebem salário para exercer 
tal função, já para os órgãos administrativos, o Diretor Geral do Departamento Nacional (art. 32, §1º) 
e os diretores dos departamentos regionais (art. 44), os ocupantes são, respectivamente, o 
presidente da CNI e os presidentes das federações de indústrias, em ambos os casos também não há 
pagamento de salário. 
 

7.3- Gestão de patrimônio imobiliário 
Em seus trabalhos, a auditoria independente identificou que o SESI registrava de forma equivocada a 
depreciação de alguns terrenos, que, à época, foram contabilizados em conjunto com as respectivas 
edificações, sem a devida separação contábil. 
 
A NBC T 16.9 - Depreciação, Amortização e Exaustão –, expõe, na alínea “d” do item 12, que não 
estão sujeitos ao regime de depreciação os terrenos urbanos e rurais. Nessa mesma linha, o item 15 
expõe que a depreciação de bens imóveis deve ser calculada com base, exclusivamente, no custo de 
construção, deduzido o valor dos terrenos. Assim, terrenos e edificações são ativos contabilizados 
separadamente, mesmo quando são adquiridos conjuntamente. 
 
Considerando que as edificações do SESI foram contabilizadas de forma conjunta com os respectivos 
terrenos, foram necessários ajustes na contabilidade e no controle patrimonial para separá-los. A 
segregação das edificações e terrenos foi realizada no mês de Julho de 2018, por este motivo são 
observadas diferenças na relação de imóveis próprios no comparativo com 2017. 
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Quadro 14 - Relação de imóveis próprios 

Imóvel (1) Uso Atual(2) 

2017 2018 

Valor(3) 

Ativo 
Imobilizado 

12.2017 
Valor(3) 

Ativo 
Imobilizado 

12.2018 
R$ 36.155.194 R$ 36.169.297 
Representa-
tividade (%) 

Representa-
tividade (%) 

Edifício Casa da Indústria 
Av. Fernandes Lima, 385, Farol, 
Maceió/AL 

Sede da Entidade R$ 
1.964.719 

5,43% R$ 
1.277.012 

 

3,53% 

Terreno Casa da Indústria 
Av. Fernandes Lima, 385, Farol, 
Maceió/AL 

Sede da Entidade --------- -------- R$ 647.403 1,79% 

Terreno Casa da Indústria 
Estacionamento 
Rua Dr. Jose Floriano Ivo, Farol, 
Maceió/AL 

Sede da Entidade R$ 285.273 0,79% R$ 97.179 0,27% 

Distrito Industrial 
Terreno - Dist. Ind. Gov. Luiz 
Cavalcante, Rua João José 
Pereira Filho, s/n, Tabuleiro, 
Maceió/AL 

Unidade de 
Operacional 
(Segurança e 
Saúde para 
Indústria) 

R$ 200.000 0,55% R$ 200.000 0,55% 

Prédio Unidade Integrada de 
Arapiraca 
Rua Enfº. Camilo Collier, 520, 
Primavera, Arapiraca/AL 

Unidade de 
Operacional 
(Segurança e 
Saúde para 
Indústria e 
Aluguel) 

R$ 
4.742.932 

13,12% R$ 
4.633.308 

12,81% 

Prédio Unidade Integrada de 
Arapiraca (anexo) 
Rua Enfº. Camilo Collier, 520, 
Primavera, Arapiraca/AL 

Unidade de 
Operacional 
(Segurança e 
Saúde para 
Indústria e 
Aluguel) 

R$ 980.000 2,71% R$ 522.137 1,44% 

Terreno Unidade Integrada de 
Arapiraca 
Rua Enfº. Camilo Collier, 520, 
Primavera, Arapiraca/AL 

Unidade de 
Operacional 
(Segurança e 
Saúde para 
Indústria e 
Aluguel) 

R$ 
2.452.227 

6,78% R$ 
2.910.090 

8,05% 

Prédio Vila Olímpica Senador 
Albano Franco 
Prédio - Rua Franciso de 
Menezes, 855, Farol, 
Maceió/AL 

Unidade de 
Operacional 
(Segurança e 
Saúde para 
Indústria e 
Aluguel) 

R$ 
2.364.069 

6,54% R$ 
1.585.267 

4,38% 

Terreno Vila Olímpica Senador 
Albano Franco 
Prédio - Rua Franciso de 
Menezes, 855, Farol, 
Maceió/AL 

Unidade de 
Operacional 
(Segurança e 
Saúde para 
Indústria e 
Aluguel) 

--------- -------- R$ 729.113 2,02% 
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Imóvel (1) Uso Atual(2) 

2017 2018 

Valor(3) 

Ativo 
Imobilizado 

12.2017 
Valor(3) 

Ativo 
Imobilizado 

12.2018 
R$ 36.155.194 R$ 36.169.297 
Representa-
tividade (%) 

Representa-
tividade (%) 

Prédio Escola SESI Cambona 
Rua General Hermes, 447, 
Cambona, Maceió/AL 

Unidade de 
Operacional 
(Escola) 

R$ 664.500 1,84% R$ 477.969 1,32% 

Terreno Escola SESI Cambona 
Rua General Hermes, 447, 
Cambona, Maceió/AL 

Unidade de 
Operacional 
(Escola) 

R$ 456.025 1,26% R$ 171.748 0,47% 

Terreno Escola SESI Cambona 
Rua General Hermes, 749, 
Cambona, Maceió/AL 

Unidade de 
Operacional 
(Escola) 

R$ 263.000 0,73% R$ 263.000 0,73% 

Terreno Escola SESI Cambona 
Rua General Hermes, 517, 
Cambona, Maceió/AL 

Unidade de 
Operacional 
(Escola) 

R$ 98.688 0,27% R$ 24.808 0,07% 

Terreno Escola SESI Cambona 
Rua General Hermes, 519, 
Cambona, Maceió/AL 

Unidade de 
Operacional 
(Escola) 

R$ 98.688 0,27% R$ 24.808 0,07% 

Prédio Centro de Atividades 
de Arapiraca 
Rua Cláudio de Albuquerque 
Lima, 2250, São Luiz, 
Arapiraca/AL 

Comodato R$ 399.111 1,10% R$ 264.196 0,73% 

Terreno Centro de Atividades 
de Arapiraca 
Rua Cláudio de Albuquerque 
Lima, 2250, São Luiz, 
Arapiraca/AL 

Comodato --------- -------- R$ 126.074 0,35% 

Prédio Centro de Atividades 
Atalaia 
Rua Manoel Medeiros 
Sobrinho, S/N, Nova Olinda, 
Atalaia/AL 

Comodato R$ 443.514 1,23% R$ 272.639 0,75% 

Terreno Centro de Atividades 
Atalaia 
Rua Manoel Medeiros 
Sobrinho, S/N, Nova Olinda, 
Atalaia/AL 

Comodato --------- -------- R$ 161.350 0,45% 

Prédio Centro de Atividades 
Murici 
Av. Presidente Kannedy, 74, 
Engenho Tabocal, Murici/AL 

Comodato R$ 621.135 1,72% R$ 366.565 1,01% 

Terreno Centro de Atividades 
Murici 
Av. Presidente Kannedy, 74, 
Engenho Tabocal, Murici/AL 

Comodato --------- -------- R$ 241.540 0,67% 

Prédio Centro de Atividades 
Marechal Deodoro 
Rua Tenente Tomé, 32, Centro, 
Marechal Deodoro/AL 

Comodato R$ 83.432 0,23% R$ 31.538 0,09% 
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Imóvel (1) Uso Atual(2) 

2017 2018 

Valor(3) 

Ativo 
Imobilizado 

12.2017 
Valor(3) 

Ativo 
Imobilizado 

12.2018 
R$ 36.155.194 R$ 36.169.297 
Representa-
tividade (%) 

Representa-
tividade (%) 

Terreno Centro de Atividades 
Marechal Deodoro 
Rua Tenente Tomé, 32, Centro, 
Marechal Deodoro/AL 

Comodato --------- -------- R$ 49.989 0,14% 

Prédio Centro de Atividades 
São Miguel dos Campos 
Rua Vulpiano Júnior, 12, 
Centro, São Miguel dos 
Campos/AL 

Comodato R$ 177.200 0,49% R$ 101.520 0,28% 

Terreno Centro de Atividades 
São Miguel dos Campos 
Rua Vulpiano Júnior, 12, 
Centro, São Miguel dos 
Campos/AL 

Comodato --------- -------- R$ 72.000 0,20% 

Prédio Centro de Atividades 
Pilar 
Rua Prof. Artur Ramos, 275, 
Centro, Pilar/AL 

Comodato R$ 103.367 0,29% R$ 21.373 0,06% 

Terreno Centro de Atividades 
Pilar 
Rua Prof. Artur Ramos, 275, 
Centro, Pilar/AL 

Comodato --------- -------- R$ 80.500 0,22% 

Prédio Ginásio de Esportes 
Presidente Fernando Collor de 
Melo 
Av. Siqueira Campos, 1900, 
Trapiche, Maceió/AL 

Unidade de 
Operacional 
(Aluguel de 
Espaços) 

R$ 
8.277.237 

22,89% R$ 
7.405.844 

20,48% 

Terreno Ginásio de Esportes 
Presidente Fernando Collor de 
Melo 
Av. Siqueira Campos, 1900, 
Trapiche, Maceió/AL 

Unidade de 
Operacional 
(Aluguel de 
Espaços) 

--------- -------- R$ 673.618 1,86% 

Prédio Centro de Reabilitação 
Armando 
Prédio - Rua Roberto 
Simonsen, 769, Farol, 
Maceió/AL 

Unidade de 
Operacional 
(Segurança e 
Saúde para 
Indústria) 

R$ 742.440 2,05% R$ 496.100 1,37% 

Terreno Centro de 
Reabilitação Armando 
Prédio - Rua Roberto 
Simonsen, 769, Farol, 
Maceió/AL 

Unidade de 
Operacional 
(Segurança e 
Saúde para 
Indústria) 

--------- -------- R$ 230.206 0,64% 

Terreno Barra de Santo 
Antônio 
Zona Rural, Barra de Santo 
Antônio/AL 

Sem Uso R$ 11.700 0,03% R$ 11.700 0,03% 

Prédio Sítio Estiva - ASSEFI 
AL 101 Norte, Distrito de 
Ipioca, Maceió/AL  

Clube dos 
funcionários 

R$ 735.028 2,03% R$ 68.359 0,19% 
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Imóvel (1) Uso Atual(2) 

2017 2018 

Valor(3) 

Ativo 
Imobilizado 

12.2017 
Valor(3) 

Ativo 
Imobilizado 

12.2018 
R$ 36.155.194 R$ 36.169.297 
Representa-
tividade (%) 

Representa-
tividade (%) 

Terreno Sítio Estiva - ASSEFI 
AL 101 Norte, Distrito de 
Ipioca, Maceió/AL  

Clube dos 
funcionários 

--------- -------- R$ 658.325 1,82% 

(1) Nome e endereço do imóvel. (2) Tipo de utilização do imóvel: especificar o uso, como por exemplo: aluguel, sede da entidade, cursos, 
etc. (3) Valor contábil do bem. 
 

7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade 
Item não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas. 
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8- Conformidade da gestão e demandas de 
órgãos de controle 
8.1- Tratamento de deliberações do TCU 
Não foram emitidos acórdãos em 2018 dirigidos ao SESI- Departamento Regional de Alagoas. 
 

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 
Não foram emitidas novas recomendações em 2018 dirigidos ao SESI – Departamento Regional de 
Alagoas do Órgão de Controle Interno. 
 

8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna 
O SESI/Departamento Regional de Alagoas não possui área de Auditoria Interna. 
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9- Apêndices 
9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema 
(Somente para o Departamento Nacional) 
 

9.2- Outras análises referentes às entidades do Sistema 
Todas as análises necessárias estão no corpo deste relatório. 
 

9.3- Quadros, tabelas e figuras complementares 
Todos os quadros, tabelas e gráficos necessários para avaliação da entidade constam no corpo deste 
relatório. 
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10 – Anexo: banco de dados 
10.1- Licitações e Contratos 
Arquivo disponibilizado em formato do banco de dados no sistema e-contas. 
 

10.2- Transferências de recursos 
Arquivo disponibilizado em formato do banco de dados no sistema e-contas. 
 

10.3- Receitas da entidade 
Arquivo disponibilizado em formato do banco de dados no sistema e-contas. 
 

10.4- Despesas da entidade 
Arquivo disponibilizado em formato do banco de dados no sistema e-contas. 
 

10.5- Recursos humanos 
Arquivo disponibilizado em formato do banco de dados no sistema e-contas. 
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