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RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

 
1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente Relatório de Gestão está dividido em partes, que envolve a identificação da Entidade, 
informações relativas a Visão Geral da unidade; Planejamento organizacional e Desempenho 
orçamentário e operacional; Governança, gestão de riscos e controles internos; Relacionamento com 
a sociedade; Desempenho financeiro e Informações contábeis; Áreas especiais da gestão; 
Conformidade da gestão e Demandas dos órgãos de controle. 

As principais realizações da gestão no exercício de 2016 e as principais dificuldades encontradas para 
a realização dos objetivos estão descritas no item 3 deste relatório. 

Todo o Relatório de Gestão foi estruturado levando-se em consideração a Instrução Normativa TCU 
Nº 63/2010, Instrução Normativa TCU N° 72/2013, Decisões Normativas TCU Nº 154/2016 e 
Decisão Normativa Nº 156/2016. As ações de destaque do SESI/CE estão descritas no item 3 
Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário e Operacional, contendo as principais 
ações e estratégias realizadas na gestão, juntamente com as análises das ações prioritárias e fatores 
facilitadores ou dificuldades relacionadas ao atendimento dos Objetivos Estratégicos da entidade e 
Direcionadores Estratégicos do Sistema Indústria. De acordo com as análises efetuadas, os itens não 
aplicáveis ao SESI – Departamento Regional do SESI CE encontram-se detalhados no decorrer deste 
relatório. 

Quadro 1 - Identificação da Entidade 
Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa: SESI – Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Ceará 
Denominação Abreviada: SESI/CE 
Código SIAFI: Não aplicável  
Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 03.804.327/0001-04 
Principal Atividade: Outras atividades de ensino Código CNAE: 8599699 
Telefones/Fax de contato:  (085) 3421-5800 (085) 3421-5902 (085) 3421.5907 
Endereço Eletrônico: superintendencia.sesi@sfiec.org.br 
Página na Internet: http://www.sfiec.org.br/sesi 
Endereço Postal: Avenida Barão de Studart, 1980 – 1º andar, CEP: 60.120-901, Fortaleza, Ceará– FIEC 

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 
Decreto-lei número 9.403 de 25 de junho de 1946, cria o Serviço Social da Indústria (SESI) com o encargo de estudar, 
planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas 
atividades assemelhadas. 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 
Decreto número 57.375 de 2 de dezembro de 1965 publicado no Diário Oficial da União (DOU) do dia 03 de dezembro 
de 1965, que aprova o Regulamento do Serviço Social da Indústria (SESI), atualizado pelo Decreto nº 6.637, de 5 de 
novembro de 2008. 
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 
Orientações para Plano de Ação 2016 SESI/SENAI/IEL; Mapa Estratégico do SESI/CE 2015 – 2022;Regulamento de 
Licitação e Contratos do SESI; Regimento Interno do Conselho Regional do Serviço Social da Indústria - Departamento 
Regional do Ceará (2011). 
Fonte: Unidade de Gestão, Orçamento e Controle (UNIGOC) 
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2. VISÃO GERAL DA UNIDADE 

 

2.1 Finalidade e competências 
 
O Serviço Social da Indústria (SESI) tem como propósito estudar, planejar e executar iniciativas em 
prol da melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores da indústria e atividades semelhantes, bem 
como de seus dependentes, colaborando com a melhoria do padrão de vida no país. O SESI tem como 
finalidade auxiliar o trabalhador da indústria e atividades assemelhadas e resolver os seus problemas 
básicos de existência (saúde, alimentação, habitação, instrução, trabalho, economia, recreação, 
convivência social, consciência sócio-política. Conforme Art. 3º do Regulamento do Serviço Social 
da Indústria, a organização tem ainda como meta a valorização da pessoa do trabalhador e a promoção 
do seu bem-estar social; o desenvolvimento do espírito de solidariedade e a elevação da produtividade 
industrial e atividades semelhantes e a melhoria geral do padrão de vida. Apresenta como objetivos: 
a alfabetização do trabalhador e seus dependentes, educação de base, educação para a economia, 
educação para a saúde (física, mental e emocional), educação familiar, educação moral e cívica e 
educação comunitária, de acordo com o Art. 5º de seu Regulamento. 

A entidade vincula parte do seu orçamento geral à educação e à gratuidade, conforme Decreto nº 
6.637, de novembro de 2008, desta forma ampliou assim a oferta de ensino gratuito e de qualidade 
para o trabalhador e seus dependentes. 

Com mais de 68 anos de atuação no cenário cearense, o SESI/CE desenvolveu uma marca sólida, 
metodologia de oferta de serviços diferenciada e forte vínculo com a indústria, características 
fundamentais para atendimento às finalidades apresentadas. 

O SESI/CE tem como missão “Contribuir para o aumento da produtividade do trabalhador e 
para o incremento da competitividade da indústria do Estado do Ceará, por meio de soluções 
em educação e qualidade e vida” e como visão de futuro “Ser referência no Estado do Ceará no 
fornecimento de soluções integradas de educação e qualidade de vida para o trabalhador, 
assegurando sua sustentabilidade com excelência de atuação reconhecida pela indústria". 

A síntese das realizações da organização e análise de suas principais ações estão descritas no item 3. 

 

2.2 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade  
 

O Serviço Social da Indústria (SESI) foi criado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a 1º 
de julho de 1946, consoante o Decreto-lei nº 9.403, de 25 de junho do mesmo ano, conforme consta 
no Regulamento da entidade, aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 2 de dezembro de 1965. 

As ações do SESI abrangem como foco o trabalhador da indústria, dos transportes, das comunicações 
e da pesca e seus dependentes com exceção dos transportes Aquaviário (Lei nº 5.461, de 25 de junho 
de 1968), Aeroviário (Decreto-lei nº 1.305, de 8 de janeiro de 1974) e Rodoviário (Lei nº 8.706, de 
14 de setembro de 1993). 

Os Decretos-Lei nº 4.048 de 22 de janeiro de 1942, nº 4.936 de 07 de novembro de 1942, nº 6.246 de 
05 de fevereiro de 1944, e nº 9.403 de 25 de junho de 1946 estabelecem que são contribuintes do 
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SESI as empresas do setor industrial, as de transportes ferroviário e dutoviário, as de comunicações 
(exceto rádio e televisão) e as de pesca, que se vinculam, por força do art. 577 da CLT, à CNI.¹1 

Conforme Art. 11 da Lei nº 2.613 de 23 de setembro de 1955 a organização é obrigada a elaborar 
anualmente um orçamento geral, cuja aprovação cabe ao Presidente da República. 

Para realização de suas atividades o Departamento Regional do Ceará conta com órgãos normativos 
e de administração nos âmbitos nacional e regional, sendo os de natureza colegiada: Conselho 
Nacional, com jurisdição nacional e Conselho Regional, com jurisdição em sua base regional. O órgão 
nacional de administração corresponde ao Departamento Nacional do SESI. 

Os atos constitutivos da entidade encontram-se arquivados e registrados no 1º Ofício de Registro 
Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas, localizado em Brasília-DF e suas eventuais alterações no 
registro público competente. 

A partir de 2009, conforme Decreto nº 6.637, de 05 de novembro de 2008, o SESI passou a vincular 
parcela crescente de sua Receita Compulsória a Educação e à Gratuidade em Ações Educativas no 
geral. 

 

2.3 Ambiente de atuação 
 

Educação 
 

O Brasil possui escolaridade média inferior a observada em países com renda per capita menor do que a 
brasileira, como a China e a Colômbia.  

 
                          Figura 1 – Escolaridade média entre países 

 
                           Fonte: Barro e Lee (2011) 
                           Elaboração: Tendências Consultorias Integrada 
 

No Ceará, a maior parte dos trabalhadores possui nível de ensino médio completo (47,7%) superior à 
média do país (43,9%). A participação de trabalhadores com nível superior completo alcança apenas 4,4%, 
inferior ao nível da média do país, que é de 8,4%, conforme apresentado no gráfico a seguir com as 
informações de Trabalhadores industriais por setores de atividade econômica. 
 

                                                 
1 Confederação Nacional da Indústria. Manual de orientação ao contribuinte da Indústria – Brasília, 2008. 
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         Tabela 1 – Trabalhadores por escolaridade no Brasil, Nordeste e Ceará 

 

         Fonte: RAIS / MTE (2013) 

 

A educação ainda é considerada um dos entraves para o desenvolvimento econômico brasileiro. As 
empresas precisam de mão-de-obra qualificada que ajudem no aumento da produtividade e no crescimento 
sustentável da economia, principalmente a indústria que possui uma concorrência externa forte e em ritmo 
acelerado. 

Neste contexto, o SESI/CE contribui com a oferta de soluções em educação objetivando elevar a 
escolaridade do trabalhador e aumentar a competitividade da indústria, por meio da Educação Básica 
(Ensino Fundamental e Médio) e Educação Continuada para os trabalhadores e seus dependentes. 
Assim, o SESI prepara o jovem para mercado do trabalho, com as conclusões do ensino fundamental e 
médio, eleva o nível escolar dos trabalhadores e com a educação continuada, desenvolve no trabalhador 
algumas habilidades para aumentar sua competência para o trabalho 

 

Qualidade de Vida 
 

Analisando os números, a Indústria no Estado do Ceará emprega cerca de 359.817 trabalhadores, isso 
representa 19,2% do emprego industrial na região Nordeste e 3% do emprego na indústria do país. 
Considerando-se a indústria de transformação, destacam-se, no estado, os setores de indústria têxtil e 
calçados. 

 

         Tabela 2 – Trabalhadores por País, Região e Estado 

 
                      Fonte: RAIS / MTE (2013) 
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Na indústria a rotatividade é elevada na saúde e qualidade de vida dos trabalhadores atingindo diretamente 
os resultados financeiros. É importante destacar que qualidade de vida é algo que reflete diretamente nos 
números e são desafios de grande importância para competividade, produtividade e sustentabilidade das 
empresas. 

Segundo informações do Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho de 2013 realizado pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), entre 2011 e 2013, houve um aumento de 2,8% no número de acidentes 
de trabalho ocorridos no Brasil, considerando apenas os trabalhadores de carteira assinada. O total de 
ocorrências na indústria corresponde, em média, por 45% dos casos. 

É neste tocante que o SESI/CE atua para diminuir o índice de afastamento do trabalho e estimular um 
estilo de vida saudável para os industriários, oferecendo programas de promoção de segurança, saúde e 
qualidade de vida, com soluções para atender as demandas da indústria e aumentar sua produtividade, 
desempenhando papel decisivo para o fortalecimento do setor industrial. 

 

2.4 Organograma 
 

A estrutura organizacional do SESI/CE, item componente do atual Modelo de Gestão da entidade, foi 
validada junto ao seu Conselho Regional conforme Resolução Nº 06/2013 e atualizadas algumas 
denominações conforme Resolução Nº 03/2016. Desta forma, a estrutura é composta pelas instâncias 
estatutárias previstas (Conselho Regional, Direção Regional e Superintendência Regional), bem 
como os Ambientes: Estratégico, Apoio ao Negócio, Negócio e Áreas Corporativas. A referida 
estrutura pode ser apresentada conforme a figura a seguir. 

 
Figura 2 – Organograma SESI/CE 

 
Fonte: Unidade de Gestão Orçamento e Controle (UNIGOC) 
 

Para garantir atuação de forma eficiente e em adequação aos focos estratégicos do Sistema Indústria 
relacionados ao SESI (Educação, Qualidade de Vida e Desempenho do Sistema), foi desdobrado os 
referidos focos em seu Ambiente de Apoio ao Negócio (UNEC e UNISSIN), Ambiente Estratégico 
(UNIGOC) e Áreas Corporativas. 
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             Tabela 3 – Desdobramento dos Focos Estratégicos 
Focos Estratégicos Áreas de Atuação 

Educação Educação e Cultura 
Qualidade de Vida Saúde e Segurança no Trabalho e Vida Saudável 

Desempenho do 
Sistema 

Instâncias Estatutárias, Áreas Corporativas, Ambiente 
Estratégico. 

                 Fonte: Orientações para a Elaboração dos Planos de Ação 2016 da CNI 

 

O Ambiente de Negócios é composto por 7 (sete) unidades que assumem a responsabilidade pela 
prestação de serviços para todo o mercado de atuação do SESI/CE. São responsáveis pelos processos 
finalísticos da organização e pelo adequado atendimento aos clientes. Trabalham com foco em 
resultados, funcionam com base em um modelo operacional descentralizado, contam com apoio 
técnico dos Ambientes de Apoio ao Negócio e apoio logístico das áreas corporativas do Sistema 
FIEC. Atuam com base em metas, atividades e ações específicas compatíveis com o Planejamento 
Estratégico. As Unidades de Negócios do SESI/CE são: 

• Unidade de Negócios SESI Barra do Ceará. 

• Unidade de Negócios SESI Parangaba. 

• Unidade de Negócios SESI Centro. 

• Unidade de Negócios SESI Maracanaú (Albano Franco e Clube da Parceria). 

• Unidade de Negócios SESI Sobral. 

• Unidade de Negócios SESI Juazeiro do Norte. 

• Unidade de Negócios SESI Museu da Indústria. 

As Áreas Corporativas do Sistema FIEC compreendem ao conjunto de unidades que prestam 
suporte à execução dos serviços do SESI/CE, e também atendem todas as demais entidades do 
sistema. Seus processos são desdobrados até as unidades, possuindo áreas representantes que 
executam atividades alinhadas às diretrizes estabelecidas corporativamente, dispostos conforme 
figura a seguir:  
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Figura 3 – Organograma Sistema FIEC  
 

 
Fonte: Superintendência Geral do Sistema FIEC 

 

As informações referentes às principais competências das áreas estratégicas do SESI/CE e das áreas 
corporativas que interagem com o SESI, seguem descritas no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 
Áreas/ 

Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período 

de 
atuação 

Unidade de 
Gestão 

Orçamento e 
Controle - 
UNIGOC 

Responsável pela condução do processo de 
planejamento estratégico e seu desdobramento em 
planos de ação e orçamento, compostos por metas e 
projetos alinhados à estratégia, monitoramento, 
avaliação e controle de resultados gerenciais e 
implementação de programas e projetos corporativos de 
melhoria da gestão em sintonia com as diretrizes da 
Superintendência, do Sistema FIEC e Sistema Indústria. 

Lucy 
Barbosa 
Alves 

 

Gerente da 
Unidade de 

Gestão, 
Orçamento e 

Controle 

01/01/2016 
a 

31/12/2016 

Unidade de 
Educação e 

Cultura - 
UNEC 

Responsável por apoiar tecnicamente as Unidades 
Núcleos de Negócios (UN) na execução dos serviços de 
Educação e Cultura da organização. Também são 
responsáveis por gerir conhecimentos, métodos e 
tecnologias necessários à execução de projetos e 
processos relacionados ao seu segmento de negócio, 
priorizando uma atuação integrada que promova o 
desenvolvimento conjunto dos diversos produtos e 
serviços da organização. 

Sônia 
Maria 
Gomes 
Parente 

Gerente da 
Unidade de 
Educação e 

Cultura 

01/01/2016 
a 

31/12/2016 

Unidade de 
Segurança e 
Saúde para 
Indústria – 
UNISSIN 

Responsável por apoiar tecnicamente as Unidades de 
Negócios (UN) na execução dos serviços de Qualidade 
de Vida da organização. Também são responsáveis por 
gerir conhecimentos, métodos e tecnologias necessários 
à execução de projetos e processos relacionados ao seu 
segmento de negócio, priorizando uma atuação 
integrada que promova o desenvolvimento conjunto dos 
diversos produtos e serviços da organização. 

Kassandra 
Maria 
Araújo 
Morais 

Gerente da 
Unidade de 

Saúde e 
Segurança 

para a 
Indústria. 

01/01/2016 
a 

31/12/2016 



15 
 

Gerência 
Executiva 

Administrativa 
Financeira 

 

Operacionalizar as decisões e fazer cumprir as 
deliberações, em termos executivos, dos Órgãos 
Superiores (Conselho de Representantes da FIEC, 
Conselhos Regionais do SESI e SENAI e Conselho 
Deliberativo do IEL-CE), utilizando-se da estrutura do 
Sistema FIEC; Deliberar, em seu nível de competência, 
orientando e monitorando o funcionamento da estrutura 
do Sistema FIEC, no cumprimento da estratégia e dos 
planos de ação; Responsabilizar-se pelo planejamento e 
gestão da referida Gerência Executiva e das estratégias 
relativas a recursos financeiros e administrativos, cuja 
execução está a cargo das seguintes Gerências 
Operacionais: Gerência de Contabilidade e Fiscal 
(GECOF), Gerência de Engenharia e Logística 
(GELOG), Gerência Financeira (GEFIN), Gerência de 
Patrimônio (GEPAT), Gerência de Recursos Humanos 
(GERHU) e Centro de Documentação, Informação e 
Memória (CDIM). 

Márcia 
Virgínia de 

Almeida 
Zanotelli 

Gerente 
Executiva 

Administrati
va 

Financeira 

01/01/2016 
a 

02/06/2016 

Raquel 
Vidal 

Vasconcel
os 

Gerente 
Executiva 

Administrati
va 

Financeira 

03/06/2016 
a 

31/12/2016 

Gerência 
Executiva de 

Negócios 

Operacionalizar as decisões e fazer cumprir as 
deliberações, em termos executivos, dos Órgãos 
Superiores (Conselho de Representantes da FIEC, 
Conselhos Regionais do SESI e SENAI e Conselho 
Deliberativo do IEL-CE), utilizando-se da estrutura do 
Sistema FIEC; Deliberar, em seu nível de competência, 
orientando e monitorando o funcionamento da estrutura 
do Sistema FIEC, no cumprimento da estratégia e dos 
planos de ação; Responsabilizar-se pelo planejamento e 
gestão da referida Gerência Executiva e pelas políticas e 
estratégias comerciais, incluindo a expansão da base de 
clientes e a elevação da receita financeira e da margem 
de contribuição do portfólio de produtos das entidades 
do Sistema FIEC, tendo como executores a Gerência de 
Marketing (GEMAR) e a Gerência de Vendas 
(GEVEN). 

Eduardo 
José Salsa 
de Barros 
Cavalcanti 

Gerente 
Executivo de 

Negócios 

01/01/2016 
a 

31/12/2016 

Gerência 
Executiva de 
Planejamento 

e Controle 

Operacionalizar as decisões e fazer cumprir as 
deliberações, em termos executivos, dos Órgãos 
Superiores (Conselho de Representantes da FIEC, 
Conselhos Regionais do SESI e SENAI e Conselho 
Deliberativo do IEL-CE), utilizando-se da estrutura do 
Sistema FIEC; Deliberar, em seu nível de competência, 
orientando e monitorando o funcionamento da estrutura 
do Sistema FIEC, no cumprimento da estratégia e dos 
planos de ação; Responsabilizar-se pelo planejamento e 
gestão da referida Gerência Executiva e pelo 
alinhamento do planejamento estratégico do SESI-CE, 
SENAI-CE e IEL-CE às diretrizes do planejamento 
estratégico da FIEC; Responsabilizar-se pelo 
planejamento e orçamento corporativo, pelas atividades 
de controle interno e pela disponibilização de 
infraestrutura e sistemas de informação e comunicação 
às entidades do Sistema FIEC, executando essas 
atividades por meio das seguintes Gerências 
Operacionais: Gerência de Controladoria (GECOT), 
Gerência de Planejamento (GEPLA), Gerência da 
Tecnologia e Informação (GETIC)  e Gerência de 
Tecnologia da Informação (GETIC). 

Maria 
Victoria 
Huerta 
Bouzas 

Gerente 
Executiva de 
Planejament
o e Controle 

 

01/01/2016 
a 

31/12/2016 

Fonte: Unidade de Gestão Orçamento e Controle (UNIGOC) 
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2.5 Macroprocessos finalísticos 
 

• Educação  

Com objetivo de investir na educação Básica e Continuada para preparar o jovem à indústria e elevar 
a escolaridade dos trabalhadores, os serviços oferecidos em Educação Continuada são: 3 bibliotecas 
escolares, 1 biblioteca especializada/Museu da Indústria, 166 bibliotecas itinerantes, 7 unidades 
móveis de educação e inclusão digital, e 5 indústrias do conhecimento, totalizando 182 equipamentos 
de acesso à leitura e difusão do conhecimento.  

As Bibliotecas possuem, em média, 41.460 livros e 62.481 acervos para a leitura de seus usuários, 
conforme dados do Pergamum em 03/12/2015.Juntas, em 2016, elas atenderam 56.555 usuários em 
Consultas a acervos, e realizaram 60.996 empréstimos. 

A equipe de Educação e Cultura, focada no Direcionador Estratégico: Gestão de Resultados, 
desenvolveu ações administrativo-pedagógicas que resultaram no cumprimento dos propósitos do 
SESI para a educação e a cultura, por sua vez alinhados aos objetivos da organização, cujas ações 
podem ser visualizadas nos seus respectivos pilares: 

a) Articulação (aproximar entidades, sociedade e governo); 

b) Gestão (inovadora, enxuta e orientada para o cliente); 

c) Clientes (aumentar cobertura e qualidade do atendimento); 

d) Ação Institucional (atuar de maneira proativa, consistente e politicamente resoluta). 

 

• Qualidade de Vida 

Com o objetivo de contribuir para um ambiente seguro, saudável e produtivo na indústria, bem como, 
promover soluções de saúde e bem-estar ao trabalhador da indústria, as soluções em qualidade de 
vida do SESI/CE foram direcionadas às ações de SST e Promoção da Saúde. 

Com um portfólio composto de ações de Saúde e Segurança do Trabalho e Promoção da Saúde, os 
produtos mais demandados foram Programas Legais, Consultas Ocupacionais, Exames, Serviços 
Médicos e Clínicos, Vacinação, Ginástica na Empresa, Gestão de Eventos e Atividades Físicas e 
Esportivas e os produtos com perdas mais significativas de desempenho em metas físicas foram 
Segurança e Saúde no Trabalho, Alimentação e Nutrição, Circuito do Bem Estar, Odontologia, 
Programa de Prevenção ao Uso de Álcool e Outras  Drogas (Consultoria), Gestão do Absenteísmo, 
Assessoria em SST e Ergonomia, SESI Esporte Competições. As dificuldades econômicas do cenário 
industrial são as principais causas encontradas no atingimento de metas, o que gerou esforços no 
enxugamento de custos e criação de produtos de maior valor agregado.  

Na atuação de base nacional o Departamento Regional do Estado do Ceará apresentou ampliação na 
atuação, consolidando a gestão de atendimentos com maior representatividade de mercado. 
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 Quadro 3 - Macroprocessos Finalístico 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes Subunidades Responsáveis 

Educação 
Básica/Ensino 
Médio Articulado 
com a Educação 
Profissional/EBEP 

Produto destinado aos jovens de 
14 a 17 anos que compreende três 
anos de escolarização, a saber: 1º 
Ano, 2º Ano e 3º Ano. O currículo 
agrega carga horária do ensino 
médio e também da educação 
profissional voltada para a 
formação para o trabalho 

Ensino Médio 
Dependentes do 
trabalhador da 
indústria 

Unidade de Negócio SESI 
Parangaba/Escola SESI Euzébio Mota de 
Alencar. 

Educação Básica 
na Modalidade 
Educação de 
Jovens e 
Adultos/EJA 

Produto destinado aos 
trabalhadores da indústria com o 
objetivo de promover e elevar  a 
escolarização básica do 
trabalhador 

Ensino Fundamental/Anos Iniciais 

Ensino Fundamental/Anos Finais 

Ensino Médio 

Trabalhador das 
Indústrias Têxtil e 
Vestuário, 
Alimentos e 
Bebidas, Couros e 
Calçados, 
Construção Civil 

Unidade de Negócio SESI 
Parangaba/Escola SESI Euzébio Mota de 
Alencar 
Unidade de Negócio SESI Sobral/Escola 
SESI Professora Silvana Machado dos 
Santos 
Unidade de Negócio SESI Juazeiro do 
Norte/Escola SESI Padre Azarias Sobreira 

Educação 
Continuada 

Produto destinado aos 
trabalhadores da indústria com o 
objetivo de atualização de 
conhecimentos e formação para o 
desenvolvimento de competências 
básicas e específicas para a 
indústria 

Cursos inscritos nestas categorias: informática e inclusão 
Digital, Idiomas, Libras, Formação para o Trabalho 

Eventos Educativos para difusão da leitura 

Trabalhador das 
Indústrias Têxtil e 
Vestuário, 
Alimentos e 
Bebidas, Couros e 
Calçados, 
Construção Civil 

Unidade de Negócio SESI 
Parangaba/Escola SESI Euzébio Mota de 
Alencar 
Unidade de Negócio SESI Sobral/Escola 
SESI Professora Silvana Machado dos 
Santos 
Unidade de Negócio SESI Juazeiro do 
Norte/Escola SESI Padre Azarias Sobreira 

Qualidade de Vida 
Consiste em Saúde e Segurança do 
Trabalho e Vida Saudável 

Programas Legais de SST; Diagnóstico de Prevenção de 
Quedas; Medicina do Trabalho; Avaliações Ambientais; 
Laudos Técnicos; Atendimento Ambulatorial; Serviços em 
Odontologia; Auxílio Diagnóstico; Vacinação; SESI 
Ginástica na Empresa; SESI CorporAtivo, Circuito do bem-
estar; Gestão de Eventos; Jogos do SESI; Formação 
Esportiva, Eventos Esportivos; Programa SESI Atleta do 
Futuro; Atividades Físicas; Eventos Sociais; Assessoria e 
Consultoria em Responsabilidade Social e Programa 
Cozinha Brasil. 

Indústrias, 
Trabalhadores das 
Indústrias e seus 
Dependentes 

Unidades de Negócios do SESI/CE 

Fonte: Unidade de Educação e Cultura (UNEC) e Unidade de Saúde e Segurança para a Indústria (UNISSIN) 
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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

 

3.1.Planejamento Organizacional 
 
A partir da definição da Estratégia Integrada de atuação do Sistema FIEC em julho de 2015, o Mapa 
Estratégico do SESI foi revisado, conforme apresentado na figura a seguir. Destaca-se que a Missão 
e Visão de Futuro foram mantidas, entretanto, foram revisados os Objetivos Estratégicos e o horizonte 
do novo Mapa que passou para 2015-2022.  

 

     Figura 4 - Mapa Estratégico do SESI/CE 2015-2022 

 
      Fonte: Superintendência Geral do Sistema FIEC 

 

Com apoio de consultoria especializada e participação de representantes do corpo gestor das 
entidades, foram revisados os Mapas Estratégicos das Casas SESI, SENAI, IEL, FIEC e CIN, com 
definição de Objetivos Estratégicos, bem como formulados os Indicadores Estratégicos e uma carteira 
de Projetos Estratégicos do Sistema FIEC. As decisões relacionadas ao posicionamento estratégico 
da organização e demais componentes do processo foram tomadas envolvendo a alta e média gestão 
da organização em encontros técnicos. As saídas deste trabalho são utilizadas para nortear o 
desenvolvimento dos planos de ação e orçamento anuais da organização. 

Para estruturação de suas ações, o SESI/CE teve como referência o documento nacional Orientações 
Estratégicas para Elaboração dos Planos de Ação 2016 que divide as linhas prioritárias da organização 
em Focos Estratégicos, dentre os quais, os relacionados ao SESI são: 
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• Educação: Foco em consolidar as entidades como referência em educação para mundo do 
trabalho e para a indústria, priorizando a melhoria da qualidade do ensino ofertado. 

• Qualidade de Vida: Foco em aumento da competitividade da indústria por meio da redução 
de gastos com saúde e diminuição dos índices de absenteísmo e presenteísmo, por meio de 
ações voltadas à melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria. 

• 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  

 

Para cada um dos Focos Estratégicos, existem os Direcionadores Estratégicos do Sistema Indústria 
que balizam o planejamento regional do SESI para alcance da visão futura, conforme descritos 
abaixo: 

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

• Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada para o mundo do trabalho, 
para atender as necessidades da indústria. 

• Ampliar a oferta de serviços de segurança e saúde do trabalho alinhados às melhores práticas; 

• Prover soluções para melhoria da qualidade de vida do trabalhador e seus dependentes, 
contribuindo para a elevação da produtividade industrial. 

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

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

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

 

3.1.1.Descrição sintética dos objetivos do exercício 
 
Com foco em “Promover a sustentabilidade financeira do SESI”, foi intensificado o controle de 
aquisições de insumos e serviços através do Planejamento de Aquisições Integradas, por meio desta 
iniciativa foi possível o maior controle e economicidade no processo de compras. As Unidades de 
Negócio do SESI/CE reduziram seu custeio em 8% comparado ao exercício de 2015. Houve também 
a descontinuidade da Unidade de Negócio SESI Horizonte, direcionando a demanda da Unidade para 
Unidade SESI Albano Franco, localizada no Maracanaú, e por meio do atendimento in company. 
Destaca-se também a terceirização do procedimento de esterilização, gerando economia em cerca de 
200 mil reais/ano. 

Tendo em vista a melhoria do atendimento in company e o cumprimento dos Objetivos Estratégicos 
“Diversificar canais e formas de atendimento, priorizando a atuação in company e 
intensificando a venda ativa” e “Aprimorar o processo de identificação das demandas da 
indústria, intensificar a relação com as empresas e sindicatos e desenvolver programas “sob 
medida” para grandes empresas”, foi renovada a frota das Unidades Móveis com reforma dos 
veículos existentes e aquisição de dois novos veículos, sendo estes, uma Unidade Móvel Radiológica 
e outra Unidade Móvel Odontológica. Outras duas entregas relacionadas a este objetivo estratégico 
foram: Implantação de um posto avançado de atendimento na Companhia Siderúrgica do Pecém 
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(CSP) e o Projeto Odontomóvel (Parceria FORD e SESI), realizando mais de 4.000 procedimentos 
dentários em escolas e outras entidades, localizadas em bairros periféricos de Horizonte. 

À luz do objetivo estratégico “Investir na educação básica e continuada para preparar o jovem 
para a indústria e elevar a escolaridade do trabalhador”, em 2016 foi inaugurada a Escola de 
Educação Básica e Educação Profissional (EBEP), na Parangaba, com apresentação dos seguintes 
equipamentos: Biblioteca SESI/SENAI, componente da Rede de Bibliotecas do Sistema FIEC – 
Jaime Machado da Ponte; salas temáticas dos programas SESI Matemática, Google for Education e 
Lego Zoom Education; e, ainda, laboratório de informática. Este investimento proporciona educação 
de qualidade e ferramentas importantes para o aprendizado diário dos alunos, como jogos 
educacionais e modelos de tecnologia. Também foi realizado o Prêmio SESI SENAI de Educação, 
com o objetivo de identificar, reconhecer e valorizar as indústrias cearenses que, mediante 
investimentos na educação básica e profissional, contribuem para a elevação da escolaridade, da 
qualificação para o trabalho e, por conseguinte, para a melhoria do perfil de seus trabalhadores.  
Outras ações relacionadas ao objetivo estratégico de Educação estão descritas no item 3.4 – 
Desempenho Operacional. 

Alinhado aos objetivos estratégicos “Orientar o portfólio para ampliação da produtividade e 
obtenção de ganhos sustentáveis de competividade para a Indústria” e “Contribuir para um 
ambiente seguro, saudável e produtivo na indústria”, foram lançados os produtos de Assessoria 
nas áreas de Ergonomia, Saúde e Segurança no Trabalho e Alimentação e Nutrição e realizada a 
parametrização dos custos diretos por produtos de SST. Houve também a criação do instrumento 
Canvas da Saúde com objetivo de facilitar a implantação do serviço de PCMSO nas indústrias. 

Com foco em “Prover soluções de saúde e bem-estar ao trabalhador da indústria”, foi lançada a 
Campanha Setembro Amarelo, com realização de palestras sobre a conscientização da prevenção do 
suicídio, e as Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, com ofertas promocionais dos serviços 
de Ginecologia e Urologia, tendo em vista a conscientização de empresários e trabalhadores 
industriais sobre a importância da prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata. Outras ações 
relacionadas aos objetivos estratégicos de Saúde e Segurança e Promoção da Saúde, estão descritas 
no item 3.4 – Desempenho Operacional. 

Como estratégia de divulgação interna dos objetivos traçados e dos resultados alcançados, utiliza-se 
o “Informe Diário” - ferramenta de e-mail marketing. Também são realizadas reuniões de gestão com 
objetivo de melhoria contínua e divulgação dos resultados alcançados conforme descrito no item 3.2. 

Todas as ações descritas acima corroboram com o objetivo estratégico relacionado à Identidade 
Institucional para “Reposicionar a marca SESI como provedora de soluções integradas e inovadoras 
em educação e qualidade de vida”. 

 
 
3.1.2.Estágio de implementação do planejamento estratégico 
 
Os avanços observados no exercício de 2016 quanto à implementação do planejamento estratégico 
estão descritos no item 3.1.1. 
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3.1.3.Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos 
 
A vinculação e o alinhamento dos planos anual e estratégico do SESI/CE com as competências 
institucionais, bem como o Plano Estratégico do Sistema Indústria e Plano Estratégico do Sistema 
FIEC estão descritos no item 3.1. 

 

3.2.Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos 
 
São realizadas trimestralmente as Reuniões de Análise Crítica. Estas, são conduzidas pelos Gerentes 
das Unidades de Negócios, para avaliar os resultados dos indicadores de produção, operacionais e 
táticos e definir as medidas corretivas ou preventivas no caso do não atingimento de metas ou 
tendência insatisfatória de desempenho. Para complementar a pauta das reuniões de análise crítica, 
são abordados os temas: informes estratégicos, realimentação de clientes, resultados de auditorias 
internas da qualidade, recomendações para melhoria, desempenho do processo, conformidade de 
produto e ações corretivas e preventivas. 

Para monitoramento da execução do Plano de Ação do ano vigente e seu devido alinhamento ao 
Planejamento Estratégico, são realizadas reuniões do Comitê de Gestão do SESI (COGEST) com o 
objetivo de avaliar e tomar decisões de nível tático e operacional frente ao desempenho do SESI/CE, 
tendo como parâmetro seu Plano de Ação e Orçamento Anual. A Reunião também trata outros 
assuntos essenciais à gestão da organização como o cumprimento da gratuidade em educação 
(Decreto 6.637). 

O comitê de gestão do SESI é composto por gerentes de unidades de negócios, superintendência, 
gerente da unidade de segurança e saúde para a indústria, gerente da unidade de educação e cultura, 
gerentes de áreas corporativas e gerente da unidade de gestão, orçamento e controle. 

Nas reuniões do COGEST, o desempenho global do SESI/CE é analisado com proposição de ações 
de melhoria e tomada de decisão para revisão de ações não conformes. 

Como forma de divulgação e acompanhamento do desempenho orçamentário, é enviado mensalmente 
mediante e-mail marketing o instrumento “Boletim Orçamentário” que comunica os resultados de 
realização em comparação à previsão das principais contas orçamentárias da organização. Outro 
instrumento utilizado para acompanhamento orçamentário das Unidades de Negócios por grupo de 
atividades é o “Monitoramento Produção x Orçamento” onde é possível realizar uma análise cruzada 
entre a unidade de medida/indicador de cada grupo de atividade e o orçamento, bem como realizar 
comparativo entre as unidades de negócios e até benchmarking para compartilhamento das boas 
práticas. 
Para acompanhamento dos resultados relacionados ao cumprimento da gratuidade em educação 
(Decreto 6.637), existem reuniões sistemáticas com a Unidade de Educação e Cultura (UNEC) e 
Unidade de Gestão, Orçamento e Controle (UNIGOC). 

 
 

3.3.Desempenho Orçamentário 
 

3.3.1.Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da 
unidade 
 

Em razão da referência exclusiva à Lei Orçamentária Anual – LOA, no item em questão, tais 
informações dizem respeito somente às entidades da Administração Pública, não sendo, portanto, 
aplicáveis ao SESI. 
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3.3.2.Fatores intervenientes no desempenho orçamentário  
 

A análise do desempenho orçamentário do SESI/CE está demonstrada de forma segmentada em 
receitas e despesas nos itens 3.3.4 e 3.3.5 respectivamente. 

 
3.3.3.Execução descentralizada com transferência de recursos 
 

Quadro 4 - Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios 

Unidade concedente ou contratante 

Nome: SESI – Departamento Regional do Ceará 

Modalidade 
Quantidade de instrumentos celebrados  Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00) 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Convênios 1 - - 20.000,00 - - 

Patrocínios 29 34 7 1.663.626,55 1.473.587,00 896.250,00 

Auxílios a Terceiros - - - - - - 

Totais 30 34 7 1.683.626,55 1.473.587,00 896.250,00 

Fonte: Gerência de Planejamento (GEPLA) 

 

Quadro 5 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas modalidades de convênio, 
contratos de repasse e instrumentos congêneres 

Unidade Concedente 

Nome: SESI – Departamento Regional do Ceará 

Exercício 
da 
Prestação 
das Contas 

Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios Patrocínios 
Auxílios a 
Terceiros 

Exercício 
do relatório 
de gestão 

Contas Prestadas 
Quantidade - 21 - 

Montante Repassado - R$ 1.375.126,55 - 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade 01 08 - 

Montante Repassado R$ 20.000,00 R$ 288.500,00 - 

Exercícios 
anteriores 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade - 02 - 

Montante Repassado - R$ 22.550,00 - 

Fonte: Gerência de Planejamento (GEPLA) / Auditoria Interna (AUDIN) 

 

Quadro 6 - Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: 

Contas apresentadas ao repassador no exercício de 
referência do relatório de gestão 

Instrumentos 

Convênios Patrocínios 
Auxílios a 
Terceiros 

Contas analisadas 
Quantidade aprovada - 21 - 

Quantidade reprovada - - - 
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Quantidade de TCE 
instauradas - - - 

Montante repassado (R$) - R$ 1.375.126,55 - 

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade 01 08 - 

Montante repassado (R$) R$ 20.000,00 R$ 288.500,00 - 

Fonte: Gerência de Planejamento (GEPLA) / Auditoria Interna (AUDIN) 

 

Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos 

Não aplicável, tendo em vista que a política própria para convênios e repasses do SESI não especifica 
limites temporais para a análise das prestações de contas (esta, de aplicação segura à União). 

 

3.3.4.Informações sobre a realização das receitas 
 
Sobre as informações de realização das receitas do SESI/ CE 2016, segue o quadro com as 
demonstrações das receitas previstas e arrecadadas. 
 
Quadro 7 – Demonstração da receita prevista e arrecadada 

Valores em R$ 1,00 

Receitas Previsão 2016 
Arrecadação 
Efetiva 2016 

Previsão 2015 
Arrecadação Efetiva 

2015 
Receitas Correntes 126.471.788,99 116.606.835,47 117.816.982,49 117.653.443,70 
Receitas de Contribuições 74.323.176,57 67.857.743,59 70.851.052,49 71.821.387,74 
Receita Patrimonial 5.263.384,26 8.589.516,80 2.775.604,04 5.734.172,68 
Receitas Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 
Receitas de Serviços 16.271.822,08 11.387.420,35 17.208.038,10 14.250.837,35 
Outras Receitas Correntes 30.613.406,08 28.772.154,73 26.982.287,86 25.847.045,93 
Receitas de Capital  3.128.937,61   3.164.647,61   3.182.502,64   3.245.653,00  
Alienação de Bens 0,00 35.710,00 0,00 63.150,00 
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras Receitas de Capital  3.128.937,61   3.128.937,61  3182502,64 3182503 
Total   129.600.726,60   119.771.483,08   120.999.485,13   120.899.096,70  

Fonte: Sistema Protheus / Módulo Planejamento, Orçamento e Controle 
 

Para o ano de 2016, o SESI/CE previu uma receita total de R$ 129.600.726,60 e, durante o ano, 92% 
do previsto foi arrecadado, motivado pela realização abaixo do previsto das receitas de contribuições 
(92%) e receitas de serviços (70%) acarretadas pela redução da folha de pessoal da indústria e retração 
da demanda desta por serviços sociais no exercício. Foi registrada ainda uma redução de 6% na receita 
de contribuição de 2015 para 2016 e redução de 10% das receitas de serviço. É válido ressaltar que 
as receitas de contribuições direta e indireta representaram 57% do total de receitas e, juntamente 
com as subvenções ordinária, especial e extraordinária, que também reduziram (-2%), representam 
juntas 68% do total de receitas do SESI/CE, indicando que a menor das variações é capaz de alterar 
significativamente as disponibilidades da organização. 

Ainda sobre as receitas correntes, é importante mencionar que dos R$ 16.391.356,98 previstos para 
apoios financeiros e convênios foi realizado o equivalente a 84,4% do mesmo. Dessa realização, as 
contas mais relevantes foram R$ 5.589.200,00 destinados ao projeto Solução de Educação 
Informatizada, R$ 3.800.914,47 de Incentivo à Produção e R$ 1.489.379,55 com o Projeto Vira Vida. 
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Ao analisar as receitas de serviço, identifica-se que a maior representatividade correspondeu aos 
serviços saúde, com realização de R$ 7.568.008,35 e os serviços de promoção da saúde, que 
totalizaram R$ 3.555.813,27, representando respectivamente 66,5% e 31,2% na composição deste 
grupo de receitas.  

A receita patrimonial superou o previsto em 63,2%, sendo composta, principalmente, por R$ 
7.359.089,08 de rendimentos de aplicações financeiras, principal impulsionador do resultado em 
relação ao previsto, tendo em vista a ampliação do caixa da organização como resultado do trabalho 
de reestruturação iniciado em 2014. Em comparação a 2015, o SESI/CE obteve incremento de 50% 
(R$ 2.855.344,12) em suas receitas patrimoniais. 
 
 
3.3.5.Informações sobre a execução das despesas 
 

Vide quadros a seguir. 
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Quadro 8 – Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2016 
Valores em R$ 1,00 

Despesa/Conta $ %  
Modalidade de Licitação Contratações Diretas2 

Concorrência Convite Pregão Concurso 
Dispensa 
por valor 

Demais 
Dispensas 

Inexigibilidade 

Pessoal e Encargos Sociais  54.669.075,30 50,40%        
Juros e Encargos da Dívida  473.796,95 0,44%        
Contribuições (Correntes)  5.938.719,50 5,48%        
Subvenções Sociais (Correntes) - CONVÊNIO  325.000,00 0,30%        
Diárias 232.169,27 0,21%        
Material de Consumo 1.926.950,32 1,78% 641.860,80 140.748,82 80.080,67  341.740,83 1.173.982,46 33.683,27 
Passagens e Despesas com Locomoção 2.003.697,70 1,85% 1.285.291,57  20.694,24  1.557,07  18.623,35 

Outros Serviços de Terceiros  35.924.835,78 33,12% 4.131.147,98 
 

236.727,21 3.746.379,87  717.473,95 3.547.063,33 7.898.849,28 
Arrendamento Mercantil   0,00 0,00%        
Auxílios (Capital)  0,00 0,00%        

Obras e Instalações (Capital)  1.685.385,40 1,55%  
 

44.978,67   74.190,00  539.266,89 

Equipamentos e Material Permanente (Capital)  3.106.588,95 2,86% 942.611,32 
 

79.000,00 1.294.608,77  71.051,29 778.609,18 82.587,80 
Inversões Financeiras  9.378,78 0,01%        
Amortização da Dívida  2.165.178,12 2,00%        
Total 108.460.776,07 100%        
Fonte: Colunas “$” e “%”: PROTHEUS / Orçamento – Responsável pela informação: Gerência de Contabilidade e Fiscal 
Colunas “Modalidade de Licitação” e “Contratações Diretas”: Gerência de Licitação e Compras e Gerência de Controladoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC); 

Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC). 
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Quadro 9– Execução das Despesas da Entidade – Exercício 2015 
Valores em R$ 1,00 

Despesa/Conta $ %  
Modalidade de Licitação Contratações Diretas3 

Concorrência Convite Pregão Concurso 
Dispensa 
por valor 

Demais 
Dispensas 

Inexigibilidade 

Pessoal e Encargos Sociais 51.615.939,19 53%               
Juros e Encargos da Dívida 546.828,70 1%               
Contribuições (Correntes) 6.550.188,32 7%               
Subvenções Sociais (Correntes) 50.000,00 0%               
Diárias 192.299,05 0%               
Material de Consumo 1.685.493,22 2% 186.161,18 57.034,17 10.751,60 - 368.066,86 500.671,50 4.097,12 

Passagens e Despesas com Locomoção 1.721.186,59 2%        
Outros Serviços de Terceiros 32.434.396,91 34% 8.635.412,94 926.114,07 657.277,03 - 992.336,43 12.164.113,29 4.057.619,67 

Arrendamento Mercantil 0,00 0%        
Auxílios (Capital) 0,00 0%        
Obras e Instalações (Capital) 687.946,64 1%        
Equipamentos e Material Permanente 
(Capital) 

514.598,42 
1% 

- 23.862,00 - - 63.617,43 47.425,39 16.687,00 
Inversões Financeiras 8.836,97 0%            
Amortização da Dívida 590.136,42 1%               
Total 96.597.850,43 100%        

Fonte: Colunas “$” e “%”: PROTHEUS / Orçamento – Responsável pela informação: Gerência de Contabilidade e Fiscal  
Colunas “Modalidade de Licitação” e “Contratações Diretas”: Gerência de Licitação e Compras e Gerência de Controladoria. 
 
Nota 01 - Não foram considerados os contratos de patrocínio.      

Nota 02 - Os relatórios financeiros apresentaram lançamentos em duplicidade que foram desconsiderados na elaboração dos valores realizados por processos 

licitatórios e contratações diretas.         

Nota 03 - Os valores realizados por processos licitatórios e contratações diretas não consideram o relatório de despesa PC2-SEPLAN, uma vez que o Sistema ERP. 

- Protheus não possui esta codificação e por conseguinte, inexiste um relatório que disponibilize tais parâmetros.  

  

                                                 
3 Dispensa por valor (contratação direta, art. 9º, I e II do RLC); 

Demais Dispensas (art. 9º, III a XVII do RLC). 
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Despesas por grupo e elemento de despesa 

As despesas apresentadas no Quadro 9 a seguir estão segmentadas por grupos de contas e ordenadas 
conforme representatividade orçamentária em 2016 até a apresentação de 80% do valor realizado em 
cada grupo. As demais contas (20% do realizado) foram consolidadas nos itens “Demais elementos 
do grupo”. 
 

Quadro 10 – Demonstração das despesas correntes e capital 

Despesa Corrente 

Grupos de Despesa Prevista Realizada 

1. Despesas de Pessoal  
2016 2015 2016 2015 

61.307.690,74 56.474.329,67 54.669.075,30 51.615.939,19 

Salários 29.642.974,27 27.038.717,69 27.707.897,78 25.981.472,98 

INSS 9.096.941,37 8.554.247,74 8.362.662,89 8.101.443,19 

FGTS 4.633.331,49 3.934.935,95 4.207.958,26 3.659.465,47 

Férias e Abono Constitucional 4.287.108,61 3.949.014,81 3.882.268,34 3.429.551,03 

Demais elementos do grupo 13.647.335,00 12.997.413,48 10.508.288,03 10.444.006,52 

2. Juros e Encargos da Dívida 526.151,30 546.828,72 473.796,95 546.828,70 

Juros e Encargos da Dívida 526.151,30 546.828,72 473.796,95 546.828,70 

3. Outras Despesas Correntes 55.839.172,48 52.768.337,50 45.539.162,86 42.573.187,90 

Aquisição de direito de uso 5.960.683,14  636.243,58  5.816.902,12 202.527,91 

Contribuições CNI/federações 5.231.469,97  5.225.506,94  4.750.042,04 5.225.506,94 

Médicos e laboratoriais 4.509.255,50  5.691.798,52  4.030.646,51  5.447.847,31  

Serviços de limpeza e conservação 3.156.568,63  2.972.395,23  3.098.896,19 2.965.947,55 

Manutenção e reparo de bens 
moveis e imóveis 

3.232.876,84  4.979.299,45  2.808.438,89  3.530.054,14  

Segurança e vigilância 2.374.083,59  3.561.574,64  2.327.717,37 3.421.890,81 

Patrocínios 2.691.826,59  2.092.000,08  2.176.826,55 1.473.587,00 

Condomínio 1.808.630,04  1.528.233,29  1.808.630,01 1.459.083,30 

Informática 2.111.444,24  1.125.808,14  1.714.028,68 778.989,06 

Desp.c/arrecadação indireta 1.492.762,92  1.618.750,44  1.492.762,89 1.530.067,45 

Assessoria e consultoria 2.252.814,49  2.925.815,13  1.337.229,75 1.991.230,25 

Energia elétrica 1.354.687,66  1.418.183,83  1.271.387,16 1.288.325,62 

Técnicos especializados 2.344.748,15  1.567.450,52  1.225.638,11 1.092.575,22 

Reversão de contrib. Industria 1.228.762,19  1.259.854,56  1.212.121,68 1.259.854,54 

Contribuição IEL 1.188.677,46  1.324.681,38  1.188.677,46 1.324.681,38 

Demais elementos do grupo 14.899.881,07  14.840.741,77  9.279.217,45 9.581.019,42 

Despesa de Capital 

Grupos de Despesa Prevista Realizada 

4. Investimentos 9.571.676,96 10.609.844,82 5.604.184,06 1.202.545,06 

Bens Moveis 4.970.171,98 3.482.130,32 3.106.588,95 514.598,42 

Bens Imóveis 3.777.999,16 7.127.714,50 1.685.385,40 687.946,64 

Bens Intangíveis 823.505,82   812.209,71   

5. Inversões Financeiras 10.425,48 10.008,00 9.378,78 8.836,97 
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Constituição de F. R. F. 10.425,48 10.008,00 9.378,78 8.836,97 

6. Amortização da Dívida 2.345.609,64 590.136,42 2.165.178,12 590.136,42 

Amortização da divida 2.345.609,64 590.136,42 2.165.178,12 590.136,42 

  Fonte: Unidade de Gestão Orçamento e Controle (UNIGOC) 
 

ANÁLISE CRÍTICA DA REALIZAÇÃO DA DESPESA 

A realização de despesas totais do SESI/CE no ano de 2016 apresentou um aumento de 12% em 
relação a 2015. O principal motivador desse aumento encontra-se nos investimentos, tendo em vista 
que foi registrado crescimento de R$ 4.401.639,00 comparado ao ano anterior. Os principais 
investimentos de 2016 se concentraram em aquisição de unidades móveis radiológica (R$ 
800.000,00), e odontológica (R$ 375.000,00), totalizando 1.175.000,00 em investimentos com 
veículos realizados via recursos da Subvenção Extraordinária. Também foi registrado em 2016 outros 
importantes investimentos como a aquisição de softwares no valor de R$ 498.969,71 referente ao 
Projeto de Modernização da Gestão de TI e Comunicação do SESI, R$ 310.000,00 para a gestão 
administrativa corporativa, aquisição de equipamentos de informática (R$ 700.516,15) 
impulsionados pela estruturação da Escola SESI para o Mundo do Trabalho (R$ 188.771,00) e para 
conclusão do projeto de Tecnologia da Informação para desenvolvimento das competências dos 
trabalhadores (R$ 188.870,00), aquisição de máquinas e equipamentos (R$ 562.770,55), também 
impulsionados pelo projeto Escola SESI para o Mundo do Trabalho (R$ 220.887,00), e investimentos 
com construções em andamento referente ao Projeto de Modernização do Museu da Indústria (R$ 
533.196,78). 

O grupo de contas de Pessoal e Encargos apresentou crescimento de 6% ocasionado, principalmente 
pelo incremento de R$ 2.585.778,13 em ordenados e salários e R$ 1.876.219,20 em encargos 
trabalhistas. 

De 2015 para 2016, as contribuições e transferências regimentais apresentaram redução de 9%, 
ocasionando uma realização de apenas 91% do previsto, acompanhando a arrecadação efetiva das 
contribuições diretas e indiretas no ano, fator impulsionado pela redução da folha da indústria 
cearense. 

Os serviços de terceiros, que elevaram 8% de 2015 para 2016, foram impulsionados pelo incremento 
de R$ 5.816.902,12 com aquisição de licenças de uso de software, tendo em vista a centralização no 
SESI/CE do projeto Solução de Educação Informatizada (R$ 5.472.278,99), direcionado para o 
Nordeste e com 100% de apoio financeiro do DN. Ainda no âmbito dos serviços de terceiros, destaca-
se a redução de despesas com serviços médicos e laboratoriais (-26%) tendo em vista a redução da 
demanda da indústria e seus trabalhadores em 2016 e a realização desta despesa estar relacionada ao 
volume de atendimentos realizados com apoio de terceirizados o que também afetou o cumprimento 
do orçamento previsto (89%). Também foi registrada redução de custeio com manutenção e reparação 
de bens móveis e imóveis (-20%) tendo em vista a concentração de reformas para operacionalização 
da Escola SESI em 2015 (R$ 799.498,44) e reformas em espaços de lazer (R$ 329.362,59) no mesmo 
ano. Também foram reduzidas as despesas com segurança e vigilância em 32%, impulsionada pela 
redução de despesas desta natureza centralizadas na área corporativa de patrimônio do Sistema FIEC, 
representando uma otimização de R$ 472.975,75. 

Ainda em relação aos serviços de terceiros, o ano avaliado registrou redução de 33% nas despesas de 
assessoria e consultoria, que também apresentaram baixa realização orçamentária (59%) motivada, 
principalmente, pela prorrogação da contratação de consultorias para os projetos de negócio Gestão 
de Custos da Saúde (R$ 150.000,00), Diagnóstico Legal em SST (R$ 73.800,00), Desenvolvimento 
de Competências em Ergonomia (R$ 72.000,00), Consultoria para Saúde Suplementar (R$ 
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50.000,00), bem como projetos e iniciativas de apoio corporativo como a consultoria para apoio ao 
projeto de Modernização da Gestão de TI e Comunicação do SESI (R$ 125.000,04) e de gestão de 
RH, com previsão de R$ 328.200,00 e realização de 27% no exercício. 

 

3.4.Desempenho operacional 

No ano de 2016, foram definidas metas com o objetivo de garantir o cumprimento dos desafios 
quantitativos propostos para a Educação e Cultura do SESI, cujos desdobramentos estão nas ações 
táticas desenvolvidas nas salas de aula das indústrias, nas Bibliotecas Itinerantes, nas Unidades SESI 
Indústrias do Conhecimento e Unidades Móveis de Educação e Inclusão Digital, quantificadas nas 
metas referidas no item 3.4 – Desempenho Operacional e qualificadas mediante descrições de 
projetos, a seguir:  

O Projeto Educação Corporativa e Trilhas de Aprendizagem foi desenvolvido no SESI/CE na 
Educação Continuada, sob a responsabilidade da Escola SESI Euzébio Mota de Alencar; como 
projeto-piloto, proposto pelo Departamento Nacional, o principal objetivo foi a vivência de uma 
abordagem consultiva na oferta de 3 trilhas de aprendizagem totalizando 12 cursos da Educação 
Continuada para a indústria. Participaram desse Projeto os seguintes parceiros: 

a) Empresa Cione, com 185 estudantes matriculados em 05 cursos com foco na formação de líderes.  

b) Empresa M. Dias Branco, que aderiu a 04 cursos para 620 Promotores de Vendas focados na 
conceituação e vivências de experiências oriundas à função, objetivando a qualificação profissional 
para um melhor atendimento ao cliente. 

c) Empresa Grande Moinho Cearense, com 03 cursos ofertados para 27 trabalhadores da Equipe de 
Manutenção, focados na inclusão digital e cálculo básico. 

O Comitê de Avaliação da Educação Continuada consistiu em um grupo de trabalho formado por 16 
profissionais (Diretoras, Coordenadores Pedagógicos, Professores, Assessora e Analista de 
Educação) das Escolas SESI de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. O objetivo do Comitê foi 
fomentar discussões sobre avaliação, para a melhoria das estratégias de avaliação dos cursos da 
Educação Continuada e em 2016 desenvolveu as seguintes atividades: 

a) Estudo da temática Avaliação de impacto e de resultados com a socialização das principais ideias 
discutidas. 

b) Elaboração da Agenda de Trabalho do Comitê de Avaliação. 

c) Construção dos indicadores para avaliar o Projeto Educação Corporativa e Trilhas de 
Aprendizagem. 

Referente ao Planejamento, Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, a Área de Educação e 
Cultura realizou visitas pedagógicas às salas de aula e demais locais onde são ministrados os cursos 
da Educação Básica e as ações educativas da Educação Continuada, bem como promoveu reuniões 
com as equipes administrativo-pedagógicas das Escolas, considerando a periodicidade prevista no 
Calendário 2016 da Rede SESI/CE. 

O relacionamento interpessoal e a comunicação efetiva são competências necessárias ao sucesso do 
trabalho em equipe, considerando as tendências de mercado correntes e os avanços tecnológicos cada 
vez mais presentes em nosso cotidiano laboral. Daí porque, vislumbrando esse princípio, 



30 
 

empreendemos ações constantes de melhoria desses elementos para qualificação e divulgação das 
atividades desenvolvidas pelos sujeitos ativos nos processos da Educação e Cultura do SESI. Como 
resultados de nossos esforços, elencamos: 

a) Integração entre as equipes que compõem as escolas (direção, coordenação pedagógica, secretaria, 
biblioteca e professores). 

b) Divulgação das ferramentas de comunicação do Sistema. 

c) Realização de Ações Educativas nas Unidades de Negócios do SESI, que possibilitaram maior 
interação dos demais colaboradores para com a Biblioteca. 

d) Utilização objetiva de recursos tecnológicos para comunicação (e-mail institucional, mensagens). 

e) Constante planejamento e avaliação das atividades desenvolvidas. 

f) Realização de feedback, objetivando melhorias. 

g) Apoio da Unidade de Educação e Cultura - UNEC nas formações dos docentes e planejamentos 
coletivos, monitoramento de processos, bem como na estruturação da escola EBEP. 

h) Domínio do portfólio de produtos. 

i) Bom relacionamento com os representantes das empresas. 

j) Realização de reuniões periódicas de acompanhamento e monitoramento das equipes; 

k) Realização do Prêmio SESI/SENAI de Educação. 

Referente ao indicador Formação dos Profissionais, a Unidade de Educação e Cultura desenvolveu 
ações aderentes às necessidades dos profissionais, das quais citamos: 

a) Formação dos Profissionais da Educação na Nova Proposta Pedagógica do SESI para a EJA com 
estudo da Metodologia de Reconhecimento de Saberes. 

b) Realização de Cursos e Oficinas da Educação Continuada, relacionados à área de atuação e 
formação de cada professor: Autoestima – sucesso profissional; Cursos de Educação Continuada a 
Distância: Comunicação no foco organizacional; Formação de multiplicadores em comunicação oral; 
Oficinas de leitura;  Cursos de Educação Continuada a Distância: Ética profissional das redes sociais 
na internet; Oficina de arte e cultura; Oficina de produção de atividades para os cursos; Projeto 
Educação Corporativa e Trilhas de Aprendizagem; Projeto literário com os professores; Curso 
Formação de CIPA em EaD. 

c) Formações ofertadas pela Universidade Corporativa do SESI e SENAI – Unindústria. 

d) Palestra “A Vida Vale Ouro”. 

e) Formações dos profissionais do EEP nestas temáticas: Novas Tecnologias Educacionais; Teoria e 
Prática na Análise de Resultados; Habilidades e Competências envolvendo a teoria de resposta ao 
item; Uso da Plataforma Google for Education; Programa SESI Matemática; Lego-Formação Zoom 

Educação/ Vida ZEV – LEGO; Formação de multiplicadores em lousa digital; Formação da 
plataforma Geekie; As Nove Faces da Liderança. 
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f) Curso de Planilhas Eletrônicas. 

Referente aos Projetos Pedagógicos, elegemos o espaço de planejamento coletivo dos profissionais, 
articulado por área do conhecimento, para construção de novos projetos, bem como socialização de 
boas práticas já desenvolvidas em sala de aula, tais como: 

a) No clima da caatinga. 

b) Laboratório Didático Móvel. 

c) Lego zoom. 

d) Currículo contextualizado. 

e) Educação para o Patrimônio. 

f) Projeto Cinema. 

g) Projeto Poetas Cearenses. 

h) Projeto Poetas da Língua Estrangeira para aplicação dos conteúdos da língua inglesa. 

i) Projeto Meio Ambiente e Sustentabilidade com abordagem sobre o Mosquito Aedes Aegypti. 

j) Apresentação do Recurso Didático (Jogo – Lutas Simbólicas). 

k) Projeto Educação Financeira. 

l) Jogo, Conhecimento e Cidadania. 

Também foi realizado o Prêmio SESI SENAI de Educação, com o objetivo de identificar, reconhecer 
e valorizar as indústrias cearenses que, mediante investimentos na educação básica e profissional, 
contribuem para a elevação da escolaridade, da qualificação para o trabalho e, por conseguinte, para 
a melhoria do perfil de seus trabalhadores.  

Foram inscritas 40 indústrias localizadas nas regiões: Fortaleza e Região Metropolitana, Sobral e 
Mesorregião Norte do Estado, Juazeiro do Norte e mesorregião Sul do Estado das quais foram 
premiadas 9 indústrias, com 1º, 2º e 3º lugares nas três referidas localidades.  

A Solenidade de Premiação aconteceu em Fortaleza, na Casa da Indústria, e contou com a presença 
de empresários e representantes do setor de Recursos Humanos da indústria cearense, assim como 
profissionais da Educação e convidados. 

A respeito do Aplicativo SESI Educação, projeto desenvolvido em 2016, com implementação para 
2017, para atender os usuários das plataformas Android e IOS, essa ferramenta foi pensada para 
fortalecer as estratégias de divulgação das oportunidades de educação para o trabalhador e a indústria, 
diminuir as distâncias entre os serviços e seus usuários, alargando as possibilidades de informação, 
interação e comunicação com o SESI. 

Com referência à Publicação da Educação, foi desenvolvido um Plano de Comunicação utilizando as 
mídias do Sistema FIEC.  A Unidade de Educação e Cultura manteve a articulação com a Gerência 
de Comunicação e semanalmente foram veiculadas notícias nestas mídias do Sistema FIEC: 
Comunicação Interna/externa: Informe Diário | Boletim da Indústria | Painel FIEC; Facebook SESI 
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Ceará; FIEC online; Portal SESI Educação; Revista da FIEC; Site da FIEC; Site do SESI; Twitter 
SESI Ceará, totalizando 59 publicações. 

Em síntese, concluímos essa exposição sobre o desempenho operacional, ressaltando que a Área de 
Educação e Cultura desenvolve suas ações focadas em seus objetivos estratégicos tendo como base o 
planejamento estratégico da Rede SESI/CE de Educação e Cultura, os Planos de Ação das Unidades, 
os Cronogramas de Atividades de suas equipes técnico-pedagógicas e o Calendário Escolar/2016, 
instrumentos de planejamento, acompanhamento e avaliação que culminam nos resultados que 
alcançamos no ano  do exercício, no caso, 2016. 

A área técnica de apoio ao negócio (UNISSIN) estabeleceu parâmetros balizadores de custos diretos 
de atendimento. Tais parâmetros, descritos em forma de carga horária e custos dos recursos 
envolvidos diretamente com a prestação de serviço, possibilitaram a análise e revisão dos preços dos 
serviços pela área de inteligência de mercado e o monitoramento de produtividade e otimização dos 
recursos pelas Unidades de Negócios.  

As melhorias são traduzidas em otimização de mão-de-obra do quadro e de fornecedores, além de 
enxugamento de processos e agilidade de resposta ao cliente.  

Neste contexto, foi possível identificar e implantar melhorias operacionais, tais como: 

• Terceirização da esterilização, que é um processo meio que representava alto custo fixo e foi 
substituído por custo menor e variável de acordo com a demanda, além de ter gerado ganho 
na qualidade do processo. 

• Estruturação de produtos de assessoria em ergonomia, saúde e segurança do trabalho e 
alimentação e nutrição. 

Dando continuidade ao trabalho de mobilização para temas de prevenção em saúde, iniciado com as 
Campanhas anuais Outubro Rosa e Novembro Azul, foi lançada a Campanha Setembro Amarelo, 
visando mobilizar a população para a prevenção ao suicídio, concomitantemente ao início de oferta 
de serviços de psicoterapia. 

Ainda no contexto de mobilização para temas relevantes em saúde e segurança para a indústria, 
realizamos: 

• Capacitações acerca de prevenção ao uso de drogas para líderes de Recursos Humanos de 
indústrias, visando alertar sobre os impactos que a problemática ocasiona na produtividade 
dos trabalhadores e divulgar novo serviço ofertado pelo SESI/CE, a Consultoria para a 
Prevenção ao Uso de Drogas. 

• Jornada de Medicina do Trabalho, em parceria com a Associação Cearense de Medicina do 
Trabalho. 

• Treinamento sobre Perícias Judiciais, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho. 
• Publicação de Case de parceria público-privada para imunização contra a influenza no Estado 

do Ceará no European Journal of Sustainable Development. 

Nos atendimentos in company ressalta-se a implantação de Centro Avançado de Saúde com estrutura 
móvel de completa de auxílio diagnóstico e consultas nas instalações físicas de cliente localizado na 
Região Metropolitana, consolidando o SESI/CE como prestador de diversos serviços de saúde num 
formato flexível e customizado de acordo com a necessidade de seu cliente. 
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3.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho 

Para mensuração do desempenho dos Focos Estratégicos, foram utilizados indicadores estratégicos, 
táticos e operacionais, bem como os indicadores estratégicos relacionados ao Plano Estratégico 
Integrado do Sistema FIEC. Os indicadores são mensurados mensalmente para acompanhamento do 
desempenho anual e o monitoramento e análise ocorrem nas Reuniões de Análise Crítica e Reuniões 
do COGEST descritos no item 3.2.  

Devido à crise macroeconômica, SESI/CE realizou 70% das receitas de serviço previstas para o ano 
o que impactou no desempenho do indicador de sustentabilidade financeira. Adicionalmente, destaca-
se que o Regional otimizou suas despesas de custeio com uma realização de 84% do valor previsto. 

A realização de produção e orçamento de educação no ano de 2016 resultou em 48,3% de aplicação 
de RLCC em Educação Básica e Continuada e 45,0% de RLCC em gratuidade. A realização 
orçamentária das despesas de educação no período correspondeu a 88% e a representatividade do 
negócio educação (19%) foi favorável em relação a sua previsão (18%), o que é um importante 
indicativo para o cumprimento do compulsório aplicado em educação. Este desempenho está 
associado principalmente ao Projeto de Educação à Distância, a inauguração da Escola SESI para o 
Mundo do Trabalho com oferta de matrículas gratuitas para dependentes de trabalhadores da indústria 
e comunidade, bem como o cumprimento mais assertivo das despesas relacionadas a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) devido à estabilização e padronização do processo corporativo de aquisições 
e contratações. 

Observa-se que os indicadores de permanência, conclusão e evasão da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), as metas foram atingidas conforme planejado, todos os percentuais foram alcançados, o bom 
resultado foi decorrentes o desenvolvimento das estratégias definidas no Plano Estratégico da UNEC, 
para o ano de 2016. Destacamos as seguintes estratégias: Formação dos profissionais, monitoramento, 
acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelas Unidades Escolares e investimento em 
recursos tecnológicos e equipamentos. Estes mesmos indicadores da Educação Básica articulada com 
Educação Profissional (EBEP), o excelente resultado obtido reflete o investimento realizado na 
infraestrutura, na implementação dos Projetos SESI Matemática, Geekie, Google Education, Oficinas 
Tecnológicas, Professor Gestor de sala de aula, Professor Coordenador da Área de Conhecimento, 
Portal SESI Educação e Sistema de Ensino Estruturado, bem como a formação dos profissionais e o  
monitoramento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas no EBEP, durante o ano de 
2016. 

Adicionalmente, a meta de aplicação do compulsório em gratuidade ultrapassou a meta de 16,67%, o 
que permitiu manter o nível de acesso gratuito às ações de Educação por parte dos trabalhadores com 
elevada realização de matrículas. 

O indicador "Número de indústrias atendidas em serviços de qualidade de vida" passou por revisão 
de critérios de contagem a partir do sistema CRM, tendo sua versão final após o período de definição 
de sua meta para o ano (430). Por esse motivo, sua realização foi superior ao previsto, cabendo 
analisar seu desempenho apenas em relação ao realizado em 2015 (1.087). De 2015 para 2016, o 
SESI/CE apresentou redução de 23,5% por um reflexo da retração da indústria e queda de sua 
demanda por serviços de qualidade de vida acarretando ainda na redução das receitas de serviço da 
organização e baixa realização orçamentária, conforme analisado no item 3.3.4 Informações sobre a 
realização das receitas do presente Relatório de Gestão.  

A seguir estão relacionados os resultados dos indicadores utilizados pelo SESI/CE em 2016 para 
monitoramento da gestão. 
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Quadro 11 – Indicadores Institucionais 

Nº Nome do Indicador 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Alcançado 
Periodicidade Descrição / Fórmula de Cálculo 

Unidade de 
Medida 

Tipo de Indicador 

1 Sustentabilidade Financeira 
16,2%  
(2015) 

14,5% 12,1% Anual 
[(Receita de Serviço) / (Aplicações diretas 
de despesas correntes)] x 100 % Economicidade 

2 
Percentual de Receita 
Compulsória Líquida Aplicada 
em Educação 

28,6% 
(2015) 

33,33% 48,3% Anual 
[Receita Compulsória Líquida aplicada em 
Educação* / (Receita compulsória líquida 
+ Subvenções)] x 100 

% Eficácia 

3 
Percentual de Receita 
Compulsória Líquida Aplicada 
em Gratuidade em Educação 

18,6% 
(2015) 

16,67% 45% Anual 
[Receita Compulsória Líquida aplicada em 
gratuidade em Educação* / (Receita 
compulsória líquida + Subvenções)] x 100 

% Eficácia 

4 
Número de Matrículas da 
Educação 

54.709  
(2015) 

51.321 50.727 Mensal 

Total de matrículas na Educação Básica 
(Ensino Médio regular EBEP e na EJA – 
Ensino Fundamental e Médio) e na 
Educação Continuada em Educação 

N° Eficácia 

5 

Taxa de permanência de 
Trabalhadores da Indústria na 
Educação Básica de Jovens e 
Adultos  

 77% 
(2015) 

75% 83% Anual 

[(Nº de matrículas de trabalhadores da 
indústria – Nº de evasões de trabalhadores 
da indústria)/Nº de matrículas de 
trabalhadores da indústria)] x 100 

% Eficácia 

6 
Taxa de Conclusão na 
Educação Básica de Jovens e 
Adultos  

54% 
(2015) 

75% 89% Anual 

[Nº de trabalhadores da indústria 
concluintes / Nº de matrículas de 
trabalhadores da indústria do ano* ] x 100 
* Considerar apenas as matrículas das 
turmas concluintes do ano. 

% Eficácia 

7 
Taxa de Evasão na Educação 
Básica de Jovens e Adultos 

23%  
(2015) 

25% 17% Anual 
[Nº de trabalhadores da indústria evadidos 
/ Nº de matrículas de trabalhadores da 
indústria] x 100 

% Eficácia 

8 Taxa de permanência EBEP N/A 95% 96% Anual 

[(Nº de matrículas de dependentes de 
trabalhadores da indústria – Nº de evasões 
de dependentes de trabalhadores da 
indústria)/Nº de  matrículas de 
dependentes de trabalhadores da 
indústria)] x 100 

% Eficácia 

9 Taxa de Conclusão  EBEP N/A 95% 94% Anual 

[Nº de dependentes de trabalhadores da 
indústria concluintes /  Nº de matrículas de 
dependentes de  trabalhadores da indústria 
do ano* ] x 100 
* Considerar apenas as matrículas das 
turmas concluintes do ano. 

% Eficácia 
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Nº Nome do Indicador 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Alcançado 
Periodicidade Descrição / Fórmula de Cálculo 

Unidade de 
Medida 

Tipo de Indicador 

10 Taxa de Evasão  EBEP N/A 5% 2% Anual 

[Nº de dependentes de trabalhadores da 
indústria evadidos / Nº de matrículas de 
dependentes trabalhadores da indústria] x 
100 

% Eficácia 

11 
Número de indústrias atendidas 
em serviços de qualidade de 
vida 

1.087 
(2015) 

430 832 Mensal 

Número de indústrias/estabelecimentos 
(CNPJ e CEI) atendidos em serviços de 
Qualidade de Vida. Filtros: 
Estabelecimentos ativos perante a receita 
federal; Indústria pelo critério CNAE; 
Linha de serviço Saúde e Vida Saudável.  

N° Eficácia 

Fonte: Unidade de Gestão, Orçamento e Controle (UNIGOC) 
Nota: A meta do indicador de Sustentabilidade Financeira está prevista com base no orçamento Suplementado 
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4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

4.1.Descrição das estruturas de governança 
 

A estrutura de governança do SESI/CE é fundamentada pelos arts. 38 a 45 do Regulamento do Serviço 
Social da Indústria (2009) e pelo Regimento interno do Conselho Regional do Serviço Social da 
Indústria SESI/DR-CE (2011). 

O conteúdo das normas citadas descreve a estrutura de governança da entidade conforme o que segue. 
 
  Figura 5 - Estrutura de Governança do SESI/CE 

 
Fonte: Estrutura elaborada pela UNIGOC, conforme Regimento Interno do Conselho Regional do SESI/CE (2011).  
 

O Conselho Regional é um órgão normativo de natureza colegiada, com sede em Fortaleza e 
jurisdição em todo o território do Estado do Ceará, incumbido de estabelecer as diretrizes políticas e 
estratégias de atuação do Departamento Regional do Ceará, acompanhar sua implementação, 
coordenar, controlar e fiscalizar e execução dos programas estabelecidos. 

A Diretoria Regional, ocupada pelo presidente da FIEC, possui caráter executivo, tendo como 
atribuições a apresentação de prestações de contas da gestão financeira, admitir, prover, e demitir 
servidores da administração regional junto ao Conselho Regional, propor convênios e acordos com a 
Federação das Indústrias, dentre outras. 

A Superintendência Regional do SESI/CE exerce a gestão dos negócios, de acordo com a missão e 
os objetivos estabelecidos nas diretrizes fixadas. É composta por um executivo, nomeado pelo Diretor 
Regional do SESI/CE. O superintendente participa das reuniões do Conselho Regional como 
convidado sem direito a voto. 

As Comissões Assessoras são compostas pela Comissão de Contas ou de outras Comissões Especiais 
que o presidente ou o plenário julgar necessário. Tais Comissões são automaticamente dissolvidas 
quando cumprem as tarefas as quais foram designadas. A Comissão de Contas é responsável por 
examinar a Previsão Orçamentária do Regional, juntamente com suas revisões, relatar e emitir parecer 
sobre a Prestação de Contas Anual, apreciar balancetes mensais e a movimentação de fundos, bem 
como pronunciar-se sobre toda matéria de interesse patrimonial, econômico e financeiro do DR 
submetida pelo presidente ou pelo plenário. Para realização de suas funções a Comissão de Contas 
poderá dispor dos serviços de auditoria independente, contratada para examinar e emitir parecer sobre 
demonstrações financeiras da entidade. 
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4.2.Informações sobre dirigentes e colegiados 

A estrutura e atuação dos dirigentes e colegiados estão descritos no Regulamento do Serviço Social 
da Indústria SESI no art. 38 e art. 39, sendo composto pelos seguintes membros: 

• Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), que será seu presidente 
nato; 

• Delegados das atividades industriais, escolhidos pelo Conselho de Representante da entidade 

• Delegado das categorias econômicas dos transportes, das comunicações e da pesca, escolhidos 
pela respectiva associação sindical de maior hierarquia e antiguidade existente na base 
territorial respectiva; 

• Representantes do Ministério do Trabalho e Previdência Social, designado pelo titular da 
pasta; 

• Representantes do Estado, do Distrito Federal ou de Território, designado pelo competente 
Chefe do Poder Executivo; 

• Representantes dos trabalhadores da indústria, indicado pela organização dos trabalhadores 
mais representativa da região. 

Compete ao presidente do Conselho Regional: dirigir o plenário respectivo; supervisionar todos os 
serviços a cargo da administração regional; encaminhar ao Conselho Nacional o relatório anual e a 
prestação de contas da região, depois de pronunciamento do plenário regional. 

Compete ao Conselho Regional: adotar providências e medidas relativas nos trabalhos e gestão dos 
recursos da região; votar, em verbas discriminadas, o orçamento anual da região, elaborado pelo 
Departamento Regional, dentro dos fundos aprovados pelo Conselho Nacional; aprovar o relatório e 
a prestação de contas do Departamento Regional, concernentes a cada exercício; apreciar, 
mensalmente, a execução orçamentária na região; examinar, anualmente, o inventário de bens a cargo 
da administração regional; aprovar os quadros, fixar os padrões de vencimentos, determinar o critério 
e a época das promoções, bem como examinar quaisquer reajustamentos de salários do pessoal do 
Departamento Regional; aprovar a abertura de contas para a guarda dos fundos da região em bancos 
oficiais, Caixa Econômica Federal, e bancos privados de reconhecida idoneidade, com observância 
do disposto no art. 55, e seus parágrafos; manifestar-se sobre a aquisição de imóveis necessários aos 
serviços da região; apreciar o desenvolvimento e a regularidade dos trabalhos a cargo do 
Departamento Regional; encarregar-se de incumbências que lhe forem delegadas pelo Conselho 
Nacional; dirigir-se aos órgãos nacionais, representando, ou solicitando providências, sobre 
problemas de interesse da entidade; designar o secretário de seus serviços específicos, fixando-lhe 
remuneração e atribuições; fixar o valor da cédula de presença de seus membros, que não poderá 
exceder de um terço do salário mínimo local; autorizar convênios e acordos com a respectiva 
federação, visando aos objetivos institucionais, ou aos interesses recíprocos das entidades, na área 
territorial comum; aplicar a qualquer de seus membros, nas circunstâncias indicadas, o disposto no 
artigo 24, § 1º, com recurso voluntário, sem efeito suspensivo, pelo interessado, para o Conselho 
Nacional; votar o seu regimento interno, alterando-o quando conveniente, pelo voto de dois terços do 
plenário. 
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4.3.Atuação da unidade de auditoria interna 

 
A Auditoria Interna do Sistema FIEC (SFIEC) apresenta o Parecer referente ao exercício de 2016, 
como resultado das atividades executadas na avaliação dos controles internos no Serviço Social da 
Indústria – Departamento Regional do Estado do Ceará (SESI-DR/CE). 

O objetivo é emitir opinião, pautada nas avaliações efetuadas nos processos contemplados nas 
auditorias do período supra. 

1. O Departamento de Auditoria Interna (AUDIN) do Sistema FIEC atua de forma corporativa, 
contemplando as Casas: SESI, SENAI, FIEC, IEL e CONDOMÍNIO CASA DA INDÚSTRIA. 

A AUDIN está subordinada hierarquicamente ao Presidente do Sistema FIEC e funcionalmente à 
Superintendência Geral do Sistema FIEC.  

2. Todos os Relatórios e Pareceres da Auditoria Interna são submetidos à apreciação da 
Superintendência do SFIEC, bem como são tratados com as Gerências das áreas pertinentes, a fim de 
discutir as recomendações propostas, incitar a regularização dos pontos identificados e, 
consequentemente, promover a melhoria dos controles internos. Para os casos em que o responsável 
pelo processo auditado, não se manifestou formalmente no sentido de formalizar um plano de ação e 
o prazo para implantação do mesmo, ressaltamos neste parecer que os riscos decorrentes das 
falhas/ausências de controle apontadas, e para os quais não foram estabelecidas as devidas ações 
corretivas, são de inteira responsabilidade da Unidade ou Área/Processo auditadas.  

3. Todos os pontos de auditoria descritos nos nossos relatórios e pareceres trazem recomendações 
(quando necessárias) embasadas nos achados de auditoria, para que o responsável por aquele processo 
possa mitigar o risco decorrente da não conformidade apontada. Os Relatórios e Pareceres da 
Auditoria Interna são comunicados ao auditado e à alta administração. 

4. Informação gerencial sobre a execução do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 
(PAINT) do exercício de 2016, no SESI: 
 

N° 
AÇÃO 

AÇÕES DE AUDITORIA  
PROGRAMADAS 

RESULTADOS 

01 
Auditoria das Prestações de Contas das Unidades do SESI; 
Apuração dos saldos de Caixa; Análise das prestações de contas de 
ajudas de custo de Viagens e Combustível. 

09 (nove) Relatórios de Auditoria Interna 
emitidos. 

02 
Auditoria dos Processos de aquisição, salvaguarda, conservação e 
controle dos registros dos bens no setor de patrimônio. 

Ação não realizada. 

03 
Auditoria no Setor de Suprimentos (Bens e Serviços) com foco nos 
processos de Dispensa de Licitação (Compras Diretas), 
Credenciamento, Inexigibilidade e Certames Licitatórios. 

01 (um) Relatório de Auditoria Interna 
emitido. 

04 
Auditoria nos Contratos (Obras, Compras e Serviços) e Pagamentos 
Contratuais. 

01 (um) Relatório de Auditoria Interna 
emitido. 

05 
Auditoria de processos de compra, contratação e pagamentos dos 
Fornecedores com saldos mais relevantes em 2016. 

Ação não realizada. 
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06 
Acompanhamento do atendimento das Obrigações Acessórias junto 
a Receita Federal do Brasil – RFB. 

01 (um) Relatório de Auditoria Interna 
emitido. 

07 
Auditoria dos Controles e Contabilização das Contingências 
Judiciais (Áreas: Cível, Trabalhista, Previdenciária e/ou 
Tributária). 

01 (um) Relatório de Auditoria Interna 
emitido. 

08 
Acompanhamento do cumprimento das Metas Orçamentárias do 
Ano de 2016. 

Ação não realizada. 

09 Suporte aos auditores da CGU. Não houve fiscalização da CGU em 2016. 

10 Acompanhamento da Auditoria Independente. 

Suporte aos auditores independentes da 
empresa Maciel Auditores referente aos 
balancetes mensais de outubro de 2015 a 
setembro de 2016. 

11 Auditoria do Setor de Recursos Humanos. Ação não realizada. 

12 
Auditoria das Transferências Voluntárias e demais Dispêndios a 
título de Apoio Institucional. 

21 (vinte e um) Relatórios de Auditoria e 03 
(três) Pareceres emitidos. 

13 
Elaboração do Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna - 
PAINT para o exercício de 2017. 

PAINT 2017 elaborado. 

14 
Elaboração do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna 
– RAINT referente ao Exercício de 2016. 

RAINT 2016 elaborado. 

15 
Desenvolvimento Profissional da equipe de Auditoria Interna, com 
a participação em Treinamentos, Cursos, Seminários e Congressos. 

185 (cento e oitenta e cinco) horas de 
capacitação. 

16 Mapeamento dos Processos de Auditoria Interna. 

Elaboração do Fluxo Gestão da Auditoria 
Interna e do Subfluxo Execução das Ações 
da Auditoria Interna. (Em processo de 
validação)  

17 
Elaboração dos Indicadores de Acompanhamento da Auditoria 
Interna. 

08 (oito) indicadores elaborados. 

Observação: As ações não realizadas são devidamente justificadas no Relatório Anual de Auditoria 
Interna 2016. 

5. Destacam-se também a realização dos serviços de Consultoria, ou seja, atividades específicas 
solicitadas de forma extraordinária e que não constavam no PAINT do exercício de 2016 no SESI, a 
saber: 
 

AÇÕES DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIAS 
(NÃO PROGRAMADAS NO PAINT 2016) 

ÁREA  
DEMANDANTE 

RESULTADOS 

Elaboração do Parecer da Auditoria Interna referente ao exercício 
de 2015, como resultado das atividades executadas na avaliação dos 
controles internos no Serviço Social da Indústria – Departamento 
Regional do Estado do Ceará (SESI/CE). 

SESI 
01 (um) Relatório de Auditoria 
Interna emitido. 

Consulta sobre o Reconhecimento Contábil, dos valores relativos à 
Remuneração dos Conselheiros (Condomínio) em 2016. 

GECOF 
01 (um) Relatório de Auditoria 
Interna emitido. 
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Avaliação do Cumprimento do Plano de Providências Permanente 
(PPP) SESI - REL. CGU nº 201503990. 

SUGER 
01 (um) Relatório de Auditoria 
Interna emitido. 

Participação de Sindicância em a atendimento a Portaria n° 
029/2015 SFIEC de 29 de setembro de 2015. 

Presidência  
SFIEC 

01 (um) parecer emitido em 
conjunto com a GEJUR. A 
sindicância foi concluída em 
2016. 

Auditoria da Prestação de Contas do Convênio nº 031/2014 SESI e 
SENAI x Associação Caatinga. 

SUGER 
01 (um) Relatório de Auditoria 
Interna emitido. 

Auditoria de Prestações de Contas de Patrocínio referentes ao 
exercício de 2014, concedidas pelo SESI ao INDI, conforme 
Contratos: 048/2014 SESI/CE e 082/2014 – SESI/CE. 

GEDAF 
01 (um) Relatório de Auditoria 
Interna emitido. 

Para cada ação de auditoria executada, foram gerados relatórios específicos onde estão detalhados os 
achados de auditoria, bem como as recomendações para melhoria dos processos internos. 

6. A auditoria das Demonstrações Contábeis ficou a cargo da Auditoria Independente/Externa, cujo 
objetivo é obter segurança razoável de que as Demonstrações Contábeis estão livres de distorção de 
relevante. 

7. A AUDIN acompanhou periodicamente os trabalhos da empresa de Auditoria Independente 
(Maciel Auditores S/S), monitorando as recomendações e compilando as justificativas e 
considerações das Áreas do Sistema FIEC envolvidas, a fim de embasar os procedimentos a serem 
adotados junto aos Conselhos Fiscais. 

8. Embasados nas auditorias internas efetuadas durante o exercício de 2016 no SESI/CE, ainda que 
alguns controles administrativos tenham se mostrado passíveis de aprimoramento, constata-se que os 
controles internos dos processos auditados não representam riscos operacionais ou inconsistências 
relevantes que possam comprometer o patrimônio da entidade. 

 

4.4.Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 

Pelo princípio da legalidade (art. 5°, II, da CF), não há obrigação ao SESI de criar uma unidade de 
auditoria interna, nem desempenhar atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos. 

 

4.5.Gestão de riscos e controles internos 

Os aspectos gerais de controle no SESI/CE estão estabelecidos e percebidos pelos seguintes 
mecanismos pelos altos dirigentes e funcionários: 
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• Órgãos normativos – Conselho Regional e Diretoria Regional 

o No Regimento do SESI – Decreto nº 57.375, de 02.12.1965, atualizado pelo Decreto 
nº6.637, de 05.11.2008, Capitulo III – Da Organização, Art.’s – 18,19,20. Capítulo V 
– Conselhos Regionais - Órgãos Regionais – SEÇÃO I, Art.’s 38,39,40,41,42 e 43. 
SEÇÂO II – Dos Departamentos Regionais, Art.’s 44 e 45. 

o Para os funcionários através do Código de Ética estabelecido pela Gerência de 
Recursos Humanos. 

o Os procedimentos de comunicação dos Atos Diretivos e Regras estabelecidas pela alta 
direção estão estabelecidos em: Resoluções e Portarias – pelo Conselho Regional e 
Ordem de Serviço e Circulares – pela Diretoria Regional. 

• Instrumentos de Controle 

o Os objetivos estratégicos do SESI/CE estão estabelecidos em seu Mapa Estratégico, 
que desdobra os planos de ação e orçamento anuais, sendo ambos, devidamente 
aprovados pelo Conselho Regional e o último pelo Conselho Nacional da entidade. 

• Gestão dos instrumentos de Controle 

o Os procedimentos de controle estão normatizados e vinculados ao Sistema de Gestão 
da Qualidade do SESI/CE e integrados ao Manual da Qualidade do Regional. 

o Quanto às informações relativas aos custos operacionais do SESI/CE, foi concluída a 
etapa de consolidação da área de custos vinculada à Gerência de Controladoria do 
Sistema FIEC. 

• Política e do uso da informação e comunicação 

o Foi concluída a etapa de estruturação da Gerência de Comunicação – GECOM 
vinculada à Superintendência Geral do Sistema FIEC, bem como a centralização da 
área de publicidade a esta Gerência.  

o Os principais dados da organização são armazenados em seus sistemas ERP Protheus, 
CRM e Corpore RM, que alimentam diversos relatórios para subsídio de tomadas de 
decisão e para fundamentação de processos internos. Estas informações podem ser 
consultadas através de um sistema de BI (Business Intelligence), chamado BS Board. 

• Monitoramento 

o O SESI/CE utiliza o modelo conceitual do ciclo do “Plan Do CheckAct – PDCA”, nas 
suas atividades de Planejamento e Controle. 

 

4.6. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados  

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

Não aplicável, tendo em vista que a UPC não possui remuneração variável. 

 

Identificação do Órgão 
Órgão: 

Reconhecimento de Bônus e Participação de Resultados 
EXERCÍCIO 

2016 2015 

I – Bônus (a+b+c+d) 0,00 0,00 
a) valor mínimo previsto no plano de remuneração   
b) valor máximo previsto no plano de remuneração   
c) valor previsto no plano de remuneração, caso as metas 

estabelecidas fossem atingidas 
  

d) valor efetivamente reconhecido no resultado    
II – Participação no Resultado (e+f+g+h) 0,00 0,00 

e) valor mínimo previsto no plano de remuneração   
f) valor máximo previsto no plano de remuneração   
g) valor previsto no plano de remuneração, caso as metas 

estabelecidas fossem atingidas 
  

h) valor efetivamente reconhecido no resultado    
III – Total ( I + II) 0,00 0,00 
 

 

4.7.Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 

O SESI/CE realizou certame licitatório para a contratação de empresa para prestação de serviços 
técnicos especializados em auditoria independente, conforme Concorrência n° 022/2015, tipo de 
licitação: Técnica e Preço. 

Como resultado da licitação, foi celebrado o Contrato n° 155/2015, entre o SESI/CE e a empresa 
vencedora Maciel Auditores S/S. O contrato tem a vigência de 18 (dezoito) meses e o valor global 
dos serviços é de R$ 90.990,00 (noventa mil, novecentos e noventa reais), a ser pago mensalmente 
em 18 (dezoito) parcelas iguais no valor de R$ 5.055,00 (cinco mil e cinquenta e cinco reais). 

Especificamente, conforme o Contrato n° 155/2015 SESI/CE, o trabalho exercido pela empresa 
contratada abrange: 
 

(a) Realizar Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis - para as empresas SESI, 
SENAI, IEL, FIEC e Condomínio da Casa da Indústria - dos exercícios de 2015 e 2016, 
inclusos testes e verificações parciais com exames e registros contábeis; 
(b) Revisão Intermediária dos Relatórios Trimestrais (para as empresas SESI, SENAI, IEL, 
FIEC e Condomínio da Casa da Indústria); 
(c) Os Trabalhos de Auditoria que envolvem os Controles Internos deverão compreender: 
: 

c.1) Avaliação dos Controles Internos nas áreas relevantes do negócio, especificadas nos 
itens abaixo: 
 

c.1.1) Verificação periódica (no mínimo semestralmente) nos controles internos da 
área de recursos humanos; 
c.1.2) Verificação periódica (no mínimo semestralmente) nos controles internos da 
área de compras, licitações e contratos; 
c.1.3) Aferição periódica (no mínimo semestralmente) dos bens móveis e imóveis da 
Entidade; 



43 
 

c.1.4) Análise dos controles (financeiro e patrimonial) das Unidades de Negócios da 
Capital e interior do Estado do Ceará: Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Pecém, 
Aracati e Maracanaú, (no mínimo semestralmente); 
c.1.5) Outras áreas de controle poderão ser incluídas durante a realização dos 
trabalhos; 
c.1.6) Durante os trabalhos elencados do item c.1.1. ao item c.1.5, haverá o 
levantamento e avaliação da estrutura de controles internos das áreas mencionadas e 
testes de efetividade dos controles internos (por amostragem) nestas áreas; 
 

 
Como obrigações da empresa contratada elencamos os seguintes tópicos, conforme o Contrato n° 
155/2015 SESI/CE: 
 

2.1 Garantir a disponibilidade dos recursos alocados para a prestação do Serviço objeto deste 
contrato, durante o prazo acordado; 
 
2.2 Realizar relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, BR GAAP, contemplando o Balanço 
Patrimonial e respectivos demonstrativos do CONTRATANTE findos em 31/12/2015; 
 
2.3 Realizar relatórios trimestrais de revisão intermediária para o CONTRATANTE; 
 
2.4 Realizar relatórios sobre recomendações de Controles Internos contemplando os itens 
relacionados; 
 
2.5 Os relatórios circunstanciados serão apreciados trimestralmente pelos Conselhos 
Regionais das casas e deverão ser emitidos em consonância com os calendários de reuniões 
trimestrais (informado previamente no início dos trabalhos), cumprindo sempre o prazo de 
06 (seis) dias úteis de antecedência, impreterivelmente. 
 
2.6 Executar os serviços especificados no prazo acordado; 
 
2.7 Não assumir quaisquer despesas em nome e por conta do CONTRATANTE sem prévia 
e expressa autorização; 
 
2.8 Entregar os serviços contratados nas datas acordadas; 
 
2.9 Preservar a confidencialidade das informações obtidas e geradas durante a auditoria 
independente, assegurando a prévia autorização do cliente para divulgar quaisquer dessas 
informações; 
 
2.10 Manter a regularidade fiscal durante toda a execução do contrato, sob pena de, a critério 
do contratante, efetuar a retenção do pagamento e/ou a aplicação de penalidades elencadas 
neste instrumento; 
 
2.11 Disponibilizar o conteúdo do trabalho que está sendo contratado, cedendo com 
exclusividade ao CONTRATANTE toda a propriedade intelectual do mesmo, que poderá 
fazer uso irrestrito, podendo, para tanto, publicar, divulgar, ceder, doar, transferir, enfim, 
realizar; 
 
2.12 Responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
 
2.13 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados 
e prepostos, quando nas dependências do CONTRATANTE ou em outro local, executando 
o objeto da licitação, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em 
vigor; 
 
2.14 Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução 
do objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista no Edital tenha que 
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ser apresentada para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o 
CONTRATANTE desde que de responsabilidade da Contratada; 
 
2.15 Os serviços deverão ser executados pela contratada, a partir do recebimento da 
solicitação do CONTRATANTE; 
 
2.16 Arcar com as despesas com passagens aéreas e terrestres, deslocamentos de táxi, 
alimentação e hospedagem para a execução dos serviços descritos neste instrumento e no 
Termo de Referência anexo ao Edital, parte integrante do presente contrato.; 
 
2.17 Fornecer, durante a vigência deste contrato, os esclarecimentos e as informações 
técnicas que venham a ser solicitadas pelo CONTRATANTE, relacionadas com o objeto 
deste contrato; 
 
2.18 Executar totalmente o contrato, não podendo em hipótese alguma, sublocar os serviços 
para terceiros; 
 
2.19 Executar os serviços objeto deste contrato somente com profissionais capacitados e 
habilitados; 
 
2.20 Garantir, durante a vigência do contrato, que os serviços ora contratados e os custos 
envolvidos para tal, serão de responsabilidade da CONTRATADA; 
 
2.21 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do Contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer 
responsabilidade quanto à possível inadimplência pela CONTRATADA dos encargos ora 
citados. 
 
2.22 Garantir que nos preços apresentados na proposta comercial já estão computados todos 
os custos decorrentes da prestação dos serviços objeto do presente instrumento, bem como 
todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, além de seguros, 
deslocamentos de pessoal e de bens, se houverem, e quaisquer outros custos que incidam 
direta ou indiretamente no presente contrato; 
 
2.23 Prestar novamente os serviços que hajam sido realizados incorretamente, por sua 
exclusiva conta e responsabilidade e livre de qualquer ônus ou desembolso pelo 
CONTRATANTE, responsabilizando-se também pelos gastos que, por motivo do 
cumprimento deste item, caibam ao CONTRATANTE; 
 
2.24 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial do Contrato. 

Por fim, destacam-se que os trabalhos realizados pela empresa contratada deverão estar em 
conformidade com a legislação e normas vigentes, tais como: Normas de Auditoria Independente das 
Demonstrações Contábeis, Normas Profissionais do Auditor Independente, Responsabilidade do 
Auditor em Relação à Fraude, no Contexto da Auditoria de Demonstrações Contábeis, Objetivos 
Gerais do Auditor Independente, Condução da Auditoria em Conformidade com Normas de 
Auditoria, considerando também o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, ITG 2002 
Resolução do CFC 1.409/12 - Entidades sem finalidade de Lucro e NBCT 16, bem como suas 
atualizações e entre outras normas aplicáveis no decorrer da vigência contratual.. 
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5. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

5.1.Gestão de pessoas 

Tendo como diretriz estratégica uma gestão inovadora e enxuta, o SESI/CE encerrou o ano com 781 
profissionais com redução de 6,24% no quadro efetivo de pessoal. Mesmo com a redução, observa-
se a concentração de atuação dos profissionais no negócio da Instituição, ou seja, do total de 
empregados, 6% atuam na área de gestão, 82% no negócio e 11% no apoio. 

O quadro efetivo de pessoal está distribuído conforme as seguintes faixas etárias e nível de 
escolaridade: 
 
Quadro 12 – Quadro Efetivo de Pessoal – Por faixa etária e nível de escolaridade 

Tipologias do 
Cargo 

Quantidade de Funcionários por Faixa Etária  

 Até 30 anos De 31 a 40 anos De 41 a 50 anos De 51 a 60 anos Acima de 60 anos 
1. Celetistas 193 318 166 84 20 

 

Tipologias do 
Cargo Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Celetistas 1 0 19 4 224 333 189 11 0 
LEGENDA 
Nível de Escolaridade 
1 - ���������	
���- ����������	���������	�����������
���- Primeiro grau ��	�����	
���- �����	�����
���- ������	������	�������	
�
6 - �����	�
� �� - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-G�������	
�  �– M������	
� !�– Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre 
"	�#���
�$%�- Não Classificada. 
Fonte: Gerência de Recursos Humanos (GERHU) 

 

Como parte integrante do Planejamento Estratégico do SESI, a área de Recursos Humanos iniciou a 
implantação de um projeto cujo objetivo é aperfeiçoar o modelo de gestão de pessoas orientada a 
resultados, dando suporte aos demais objetivos estratégicos institucionais. 

Apesar da crise econômica financeira do país e das restrições de investimentos na área de capacitação 
e desenvolvimento, O SESI entendendo a dinamicidade do mercado de trabalho, com o avanço 
contínuo da tecnologia e inovação, buscou diversificar e potencializar as estratégias formativas de 
seus profissionais. Foram capacitados 37% dos colaboradores com uma média de 22 horas por pessoa.  

O programa qualidade de vida do SESI é uma parceria do RH com a Unidade de Saúde e Segurança 
para Indústria e tem como objetivo a promoção de ações que despertem hábitos saudáveis. 

Uma das ações do Programa é a realização de corridas esportivas que tem o intuito de proporcionar 
estímulo a prática de atividades físicas, integração e consequentemente melhorias no estado de 
saúde dos colaboradores. 

No ano de 2016 aconteceram as seguintes corridas: 

&'����	�����	���������'�(��)����	��	���	�����������������������	���	�������
 

*Encontro das assessorias, com 226 participantes inscritos e 

*Corrida Dias de Sousa, com 262 participantes inscritos. 
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Durante o ano, também foram realizados outros eventos comemorativos como o Dia da Crianças, 
envolvendo a família e Natal para integração dos colaboradores. O SESI também mantém 
atendimento psicológico aos colaboradores para acompanhamento e melhoria da saúde 
psicoemocional. 

 
 
5.1.1. Estrutura de pessoal da unidade 
 
 Quadro 13 – Força de Trabalho da UPC – Situação apurada em 31/12/2016 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 
1. Celetistas 781 781 85 135 
2. Funções de Confiança Incluso na tipologia de celetistas 
3. Temporários ND ND ND ND 
4. Total de Servidores (1+2+3) 781 781 85 135 

Fonte: Gerência de Recursos Humanos (GERHU) 
 

Distribuição da Lotação Efetiva 

Não aplicável. No caso do SESI, observa-se que não se utiliza o critério de segregação entre áreas 
meio e fim, até porque em diversas unidades são utilizados os denominados serviços compartilhados, 
cuja segregação poderia afetar a precisão das informações prestadas. 

Em razão de suas peculiaridades, o quadro se revela aplicável à Administração Pública e não aos 
serviços sociais autônomos. 
 
 
 
5.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal 
 
 
 

Quadro 14 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores 
 

Valores em R$ 1,00 

Tipologi
as/ 

Exercíci
os 

 
Vencimentos 
e Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis   
Despe
sas de 
Exercí

cios 
Anteri

ores  

 
Decisõ

es 
Judici

ais  

 Total  
 

Retr
ibui
ções  

 
Gratific

ações  

 
Adicionai

s  

 
Indenizaçõ

es  

 Benefícios 
Assistencia

is e 
Previdenci

ários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Celetistas 

E
xe

rc
íc

io
s 

 

2016 
36.728.876,68 0  

10.389,2
1 

509.267,60 747.115,04 3.428.444,98 2.260.077,96 0  
45.990,

75  
   

43.684.171,47  

2015 
31.883.041,75 0  

25.938,9
0 

466.282,24 454.718,53 3.614.423,53 1.378.871,64 0  0  
   

37.823.276,59  

2014 
34.934.208,90  0  

110.402,
33 

443.226,91
  

1.436.394,00 3.113.118,40  
1.933.353,88

  
0  0   41.970.704,42   

Funções de Confiança 

E
xe

rc
íc 2016 Incluso na tipologia de Celetistas  

2015 
Incluso na tipologia de Celetistas 

2014 Incluso na tipologia de Celetistas 



47 
 

Temporários 

E
xe

rc
íc

io
s 

2016 
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

2015 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

2014 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Fonte: Gerência de Recursos Humanos (GERHU) 
 
5.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal 
 

Comparando-se a rotatividade geral do SESI 2015 e 2016, observa-se a queda de 15% para 14%, 
mantendo-se dentro dos limites controláveis. Houve ampliação no índice de acidente de trabalho 
passando de 1,56% para 2,43%, destacando-se alguns acidentes de trajetos e típicos que aconteceram 
por fatores alheios a gestão, mas que sinalizam a necessidade de ampliação de formas preventivas. A 
manutenção dos desenhos dos principais macroprocessos de RH, tais como: Manual do Colaborador, 
Código de Conduta, Regulamento de Pessoal e Portarias, contribuem com a mitigação de riscos e 
desvios de condutas e são guias orientadores da gestão de pessoas. A realização de auditorias internas 
e externas atuam como medida preventiva de identificação de riscos trabalhistas e previdenciários, 
propiciando controle e ajustes de não-conformidades identificadas. 

 

5.2. Gestão do patrimônio e infraestrutura 
 

5.2.1. Gestão do patrimônio imobiliário da União 

Como não há gestão do patrimônio imobiliário da União pelo SESI, tal informação não se mostra 
aplicável. 

 

5.2.2. Informações sobre imóveis locados de terceiros 

O Quadro a seguir, está organizado de modo a permitir a identificação do quantitativo de imóveis 
locados de terceiros, separados por finalidade, no final dos exercícios de 2016, contemplando a 
localização geográfica dos bens locados no Brasil e no exterior.  

 

Quadro 15– Distribuição dos Bens Imóveis Locados de Terceiros 

Finalidade 
 
Quantidade 
 

Valor 
 

BRASIL 
Ceará 01 R$ 30.024,76* 

Horizonte 01 R$ 30.024,76 
Subtotal Brasil 01 R$ 30.024,76 

EXTERIOR Não se aplica 0 0 
Subtotal Exterior 0 0 
Total (Brasil + Exterior) 01 R$ 30.024,76 

Fonte: Gerência de Contabilidade e Patrimônio (GEPAT) 
Nota: Valores pagos no ano de 2016, a título de aluguel. 
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5.3.Gestão da tecnologia da informação 

O planejamento das ações da área de Tecnologia da Informação (TI) em 2016 foi elaborado de acordo 
com as diretrizes orçamentárias para o período e estratégicas da organização. Foi definido um plano 
de ação para a área de TI do sistema FIEC, com projetos cuja as ações foram consideradas prioritárias 
para o exercício pelo comitê gestor de TI.  

Os projetos previstos e realizados em 2016 constam na listados no decorrer deste item, assim como 
seu alinhamento com o planejamento estratégico. 

Em 2016, com as mudanças de pessoas da alta gestão, o comitê teve seus membros atualizados e 
novos integrantes foram incorporados, com objetivo de ampliar as possibilidades de discussões e 
decisões do comitê. O novo comitê é composto seguintes pelos membros: 

• Superintendente Geral. 

• Gerencia Geral. 

• Gerencia Executiva de Planejamento e Controle. 

• Gerencia Executiva Administrativa e Financeira. 

• Gerencia Executiva de Negócios. 

• Gerente de Planejamento Corporativo. 

• Gerente de TI. 

Em 2016 aconteceram reuniões sistemáticas do comitê para discussão sobre as ações, 
direcionamentos e projetos de TI. Em resumo, o comitê discutiu e definiu: 

Junho 2016: 

Apresentada proposta de fluxo de processo para recebimento e análise dos projetos que envolvem a 
área de TI do Sistema FIEC. A proposta foi aprovada, porém, seria implantada após validação e 
implantação do escritório de projetos corporativo. 

Agosto 2016: 

Apresentado proposta de processo de atendimento de requisição de mudanças/melhorias (RDMs) dos 
sistemas e projetos de TI, com objetivo de maximizar a estrutura da área de TI e ampliar os 
atendimentos. A proposta previa a classificação das RDMs e distribuição da equipe por frente de 
negócio, assim como definia um único membro priorizador das demandas de cada frente de negócio. 
A proposta foi aceita e comunicada a todos os envolvidos, assim como as prioridades dos projetos 
foram atualizadas. 

Novembro 2016: 

Followup para acompanhamento dos projetos. Foram apresentadas todas as demandas em andamento 
e realizadas durante o ano de 2016, assim como os projetos previstos para 2017. As prioridades foram 
validadas. 
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Para a integridade e agilidade dos processos, a organização utiliza vários sistemas, tanto adquiridos 
de fornecedores como desenvolvidos internamente. Estes sistemas podem ser observados no seguinte 
quadro:  
 
Quadro 16– Descrição dos principais sistemas de informação 

SISTEMA 
FORNECE

DOR 
VERSÃO FINALIDADE 

QUEM 
UTILIZA 

RESPONSÁVE
L TÉCNICO 

RESPONSÁVE
L NEGÓCIO 

CRITICI
DADE 

Protheus TOTVS 11.8 

Financeiro, Compras, 
Contabilidade, Patrimônio 
e outras funcionalidades 

de um ERP 

Unidades e 
áreas 

corporativas 
do Sistema 

FIEC 

Área de 
Sistemas 

Terceirizados 

GEPCO e 
GEDAF 

Alta 

Corpore 
RM 

TOTVS 12.1.13 

Gestão de Pessoas, 
controle de folha de 

pagamento, ponto e outras 
funcionalidades de RH. 

Gerência de 
Recursos 
Humanos 

Área de 
Sistemas 

Terceirizados 
GERHU Alta 

CRM PJ 
FIEC – 

Gerência 
de TI 

2.5.0 

Gerenciamento do 
relacionamento com os 
clientes com gestão das 

oportunidades, propostas e 
vendas 

Gerência de 
Negócio, 
Vendas, 

Marketing e 
Unidades 

SESI, SENAI, 
IEL 

Área de 
Sistemas e 

Portais 
GEMAR Alta 

CRM 
Saúde 

FIEC – 
Gerência 

de TI 
2.5.0 

Gerenciamento da 
produção dos serviços de 

Saúde 

Gerência de 
Negócio, 
Vendas, 

Marketing e 
Unidades 

SESI 

Área de 
Sistemas e 

Portal 
NQV Alta 

CRM 
Educaçã

o 

FIEC – 
Gerência 

de TI 
2.5.0 

Gerenciamento da 
produção dos serviços da 

Educação 

Gerência de 
Negócio, 
Vendas, 

Marketing e 
Unidades 

SESI 

Área de 
Sistemas e 

Portais 
NEC Alta 

CRM 
Vida 

Saudável 

FIEC – 
Gerência 

de TI 
2.5.0 

Gerenciamento da 
produção dos serviços de 

Vida saudável 

Gerência de 
Negócio, 
Vendas, 

Marketing e 
Unidades 

SESI 

Área de 
Sistemas e 

Portais 
NQV Alta 

CRM 
Pós-

venda 

FIEC – 
Gerência 

de TI 
1.2.56 

Sistema de pesquisa de 
avaliação e satisfação da 
prestação de serviços do 

Sistema FIEC. 

Gerência de 
Negócio, 
Vendas, 

Marketing e 
Unidades 

SESI 

Área de 
Sistemas e 

Portais 
GEMAR Alta 

BS 
BOARD 

Enovar 
2.10.0-

226 
Business Intelligence 

Presidência, 
Diretoria, 
Gestores, 
Área de 
Negócio 

Área de 
Banco de 

Dados 
GEPLA Média 

EAD - 
Moodle 

Moodle 2.8.5 
Plataforma de Ensino à 

Distância. 

Unidades e 
áreas 

corporativas 
do SESI e 

SENAI 

Área de 
Sistemas e 

Portais 
UNED Média 
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Call 
Center 

FIEC – 
Gerência 

de TI 
1.2.56 

Registro de reclamações, 
denúncias, sugestões, 
elogios, informações e 

demandas, com geração de 
protocolo de atendimento. 

Central de 
Atendimento 
e GEMAR 

Área de 
Sistemas e 

Portais 
GEMAR Média 

Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação (GETIC) 

 

Tratando-se de gestão de pessoas na área de TI no critério capacitação, o Plano de Capacitação 2016 
não foi aprovado em sua totalidade pela alta gestão, mas foram realizados treinamentos pontuais com 
a equipe, como por exemplo: Treinamento na ferramenta Microsoft Project; Treinamento para 
Planejamento e implantação do Microsoft System Center e Treinamento de desenvolvimento na 
linguagem ADVPL. 

No quadro a seguir, está descrito o quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho da TI:  
 
 

                          Quadro 17 – Empregado efetivos de outras carreiras da unidade 

NOME FUNÇÃO SITUAÇÃO UNIDADE 

JACQUELINE FERNANDES DE SOUSA 
TECNICO(A) EM 
SECRETARIADO 

ATIVO 
GETIC - GERENCIA DE 
TI 

Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação (GETIC) 
 
 

     Quadro 18 – Empregados efetivos de carreira de TI do SESI CE  

NOME FUNÇÃO SITUAÇÃO UNIDADE 

RAPHAELE PINHEIRO 
SILVA 

GERENTE DE TECNOLOGIA 
DA INFORMACAO 

Ativo GETIC 

CRISTIANO SCARANCI 
ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Ativo GETIC 

STEFERSON SOUZA DE 
OLIVEIRA 

ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Ativo GETIC 

ADRIANO REGIS DA 
FONSECA SIL VA 

ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Ativo GETIC 

YANKO SANTOS COSTA 
ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Ativo GETIC 

ANTONIO KASSIO DA 
COSTA SILVA 

ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Ativo GETIC 

JOHANN KLAUS OLIVEIRA 
LIMA 

ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Ativo GETIC 

MARCOS AURELIO 
ANDRADE DIAS 

ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Ativo GETIC 

JULIANA OLIVEIRA 
PAIXAO 

ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Ativo GETIC 

EDSON CORDEIRO DA 
ROCHA 

ANALISTA DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO 

Ativo GETIC 

ISDRO CABRAL 
FIGUEIREDO 

ANALISTA DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO 

Ativo GETIC 

PAULO MARCELO 
ALENCAR DE OLIVEIRA 

ANALISTA DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO 

Ativo GETIC 

ANDRE DA SILVA 
SILVERIO 

TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Ativo 

MUSEU DA 
INDÚSTRIA/GESTÃO 
DAS UNIDADES 
OPERACIONAIS 
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JOSE AROLDO BEZERRA 
RODRIGUES 

TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Ativo 
BARRA/GESTAO DAS 
UNIDADES 
OPERACIONAIS 

JOAO MARCELO 
FONTENELE NASCIMENTO 

TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Ativo GETIC 

ARISTIDES GOMES DA 
SILVEIRA 

TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Ativo 
SOBRAL/GESTAO DAS 
UNID. OPERACIONAIS 

MICHELL BRAGA 
MARTINS 

TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Ativo 
BARRA/GESTAO DAS 
UNIDADES 
OPERACIONAIS 

DAMIAO BEZERRA DE 
OLIVEIRA 

TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Ativo 
JUAZEIRO/GESTAO 
DAS UNID. 
OPERACIONAIS 

GABRIELA MORAIS 
MENDONCA 

TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Ativo 
PARANGABA/GESTÃO 
DAS UNIDADES 
OPERACIONAIS 

VITOR DE SOUZA 
MENEZES 

TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Ativo 
N R SAUDE/GESTAO 
DAS UNID. 
OPERACIONAIS 

EMILIA COSTA NUNES 
TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Ativo 
PARANGABA/GESTÃO 
DAS UNIDADES 
OPERACIONAIS 

GILDERSON BORGES DE 
ALBUQUERQUE 

TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Ativo 

ALBANO 
FRANCO/GESTAO DAS 
UNIDADES 
OPERACIONAIS 

PAULO ROBSON SANTOS 
DA COSTA 

PROGRAMADOR Ativo GETIC 

MARCOS ALVES DE 
OLIVEIRA 

PROGRAMADOR Ativo GETIC 

RENAN GOUVEIA 
MADEIRA 

PROGRAMADOR Ativo GETIC 

JOSE RAFAEL MATIAS 
MAGALHAES 

COORDENADOR DE DESEN 
E MANUT DE SIST INF 

Ativo GETIC 

MANOEL NESIO SOUSA 
NETO 

COORDENADOR DE DESEN 
E MANUT DE SIST INF 

Ativo GETIC 

Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação (GETIC) 

 
 

                     Quadro 19 – Empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos / entidades 

NOME FUNÇÃO SITUAÇÃO UNIDADE 
ENTIDA

DE 
ANTONIO CLEBIO 
COSTA E FELIX 

PROGRAMADOR Ativo 
GETIC 

FIEC 

FRANCISCO SAMUEL 
MOREIRA AMARAL 

ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Ativo 
GETIC 

FIEC 

GERSON MENDEZ 
GALEAZZI 

ADMINISTRADOR DE 
REDES 

Ativo GETIC SENAI 

JORD JOHNSONS 
COSTA DA SILVA 

ADMINISTRADOR DE 
BANCO DE DADOS 

Ativo GETIC SENAI 

ALAN CANECA 
ROBERTO 

TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Ativo 
CFP WCC/GESTÃO DAS 
UNID.OPERACIONAIS 

SENAI 

DEIVIDE DA SILVA 
TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Ativo 
CEMEP-AUA/GESTÃO DE 

UNID.OPERACIONAIS 
SENAI 

MARCUS RENAN 
MALHEIROS MARTINS 

TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Ativo GETIC SENAI 

YVES ABREU DE 
CARVALHO 

TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Ativo 
WDS/GESTÃO DAS 

UNID.OPERACIONAL 
SENAI 

RODRIGO RIBEIRO 
MACHADO 

TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Ativo GETIC SENAI 
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LEANDRO LIMA DE 
QUEIROZ 

TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Ativo 
WDS/GESTÃO DAS 

UNID.OPERACIONAL 
SENAI 

FRANCISCO FLAVIO 
DIAS SILVA 

TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Ativo 
SENAI CETIS CENTRO DE 

EXCEL/GESTAO DAS 
UNIDADES OPERACIONAIS 

SENAI 

FRANCISCO ELDESON 
AGUIAR ROCHA 

TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Ativo 
CFP-AABMS/GESTÃO DAS 

UNID.OPERACIONAL 
SENAI 

WISLEY TABOSA E 
SILVA 

TECNICO SUPORTE 
INFORMATICA 

Demitido 
CERTREM/GESTAO 

UNIDADES OPERACIONAIS 
SENAI 

DANIEL SANTOS LIMA 
ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Ativo 
CEMEP-AUA/GESTÃO DE 

UNID.OPERACIONAIS 
SENAI 

ESTEVAM HENRIQUE 
PORTELA MOTA E 
SILVA 

ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Ativo GETIC SENAI 

NILO LARANGEIRA 
ALBUQUERQUE JUNIOR 

ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Ativo 
CET-AFR/GESTÃO DAS 
UNID.OPERACIONAIS 

SENAI 

ALDISIO GONCALVES 
MEDEIROS 

ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Ativo GETIC SENAI 

ELESSANDRA 
RODRIGUES PESSOA 

ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Ativo 
GETIC 

SENAI 

PAULO HENRIQUE 
SANTOS PELAEZ 

ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Ativo 
GETIC 

SENAI 

FRANCISCO IRANDIR 
RABELO 

ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Apos. 
Invalidez 

GETIC 
SENAI 

ISRAEL RODRIGUES DE 
CARVALHO 

ANALISTA DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO 

Ativo 
GETIC 

SENAI 

JOAO PAULO SOARES 
LESSA 

PROGRAMADOR Ativo GETIC SENAI 

MATHEUS HENRIQUE 
SILVA BEZERRA 

PROGRAMADOR Ativo GETIC SENAI 

CRISTIAN VITOR 
BENEVIDES MENDES 

PROGRAMADOR Ativo GETIC SENAI 

INGO BEZERRA 
WOLTER 

WEB DESIGNER Ativo 
GETIC 

SENAI 

PAULO ADRIANO 
CARVALHO DA SILVA 

ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Ativo 
GETIC 

IEL 

LEANDRO ALVES 
MACHADO 

ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Ativo 
GETIC 

IEL 

RAFAEL DA SILVA 
NOGUEIRA 

ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Ativo 
GETIC 

IEL 

VALTER LIMA 
MESQUITA 

ANALISTA DE 
INFORMATICA 

Demitido 
GETIC 

IEL 

Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação (GETIC) 

 

Gestão de incidentes 

Este processo abrange a gestão de incidentes e problemas. As solicitações são realizadas pelos 
usuários dos serviços de TI utilizando uma interface de solicitações SAT (Sistema de Solicitações) e 
gerido o atendimento pelo sistema OTRS (Open-source Ticket Request System).  

Antes do registro da solicitação, o solicitante deve consultar o Catálogo de Serviços da área de 
Tecnologia da Informação, que pode ser consultado no GED- Sistema Eletrônico de Documentos, 
onde é possível identificar os serviços que são prestados pela área de TI corporativa e técnicos das 
unidades de negócios, com informações detalhadas sobre como solicitar o serviço, SLA de 
atendimento, quem pode solicitar e horário de atendimento. 
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Toda atualização na situação do ticket gerado, é registrada no sistema. Os usuários recebem os 
alertas/avisos por e-mail. 

 

                     Figura 7 – Processo Gestão de Incidentes 
 

Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação (GETIC) 

 

Descrição do processo 

1 – O processo inicia com o solicitante acessando a página do sistema SAT (Sistema de Atendimentos) e 
informando os detalhes do incidente. 

2 – Sistema SAT envia e-mail para agente do sistema OTRS com conteúdo informado pelo solicitante (Open-
source Ticket Request System). 

3 – Sistema OTRS cria um ticket na fila de atendimento do servicedesk. 

4 – Atendente do servicedesk analisa o conteúdo do chamado, categoriza e encaminha para a fila de 
atendimento da área específica (Infraestrutura, Sistemas, etc). 

5 – Atendente verifica chamado na fila do sistema OTRS e realiza a análise do mesmo. É possível categorizar 
a solicitação como incidente ou problema, agrupar várias solicitações, etc. 

6 – Atendente categoriza o chamado e inicia o atendimento. 

7 – Atendente realiza o atendimento. 

8 – Existe necessidade de criação ou alteração na documentação? 

 8.1 – Se sim, atendente cria ou edita a documentação e finaliza o chamado. 

 8.2 – Se não, atendente finaliza o chamado. 

9 – OTRS finaliza o chamado e envia e-mail informando o fechamento com a resolução informada pelo 
atendente. 

10 – Solicitante recebe o retorno por e-mail e analisa a resolução. 

11 – Resolução procede? 

 11.1 – Se sim, o processo é finalizado. 
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 11.2 – Se não, o solicitante responde o e-mail para o agente do OTRS e o chamado é reaberto. O 
atendente recebe o retorno da reabertura do chamado e realiza novo atendimento, finalizando novamente 
(retorna ao ponto 8). 

Gestão de melhorias dos sistemas de informação 

Este processo abrange a gestão das melhorias dos sistemas de informação. As solicitações são 
registradas via formulário de requisição de mudanças (RDM) no sistema Scrum, onde será 
disponibilizada em uma fila, de acordo com a área de negócio que o sistema atende (SESI, SENAI, 
IEL e Corporativo) e será priorizada pelo gestor responsável pela fila. Após priorização, a RDM é 
analisada pela área de TI e se for procedente é estimado o esforço pelo setor de TI para atendimento. 

No decorrer no ano de 2016 a área de TI para melhoria e otimização de processos da instituição, 
desenvolveu projetos alinhados ao Planejamento Estratégico e Planejamento de TI. No quadro a 
seguir, foram listadas e destacadas as principais informações. 
 
 
Quadro 20 – Descrição dos Projetos TI 
 

Projeto 
(área) 

Descrição 
Alinhamento com 

planejamento 
estratégico 

Resultado Esperado 
Valores 
orçados 

Valores 
despendidos 

Prazo de 
conclusão 

PMC 
Faturamento 

Implantação do 
módulo de 
faturamento do 
ERP Protheus 
integrado aos 
sistemas de 
negócio. 

Aprimorar processos 
de apropriação de 
custos, precificação e 
gestão de 
suprimentos, com 
apoio de sistema de 
informações 
gerenciais. 

Maior clareza, 
transparência e 
padronização dos 
processos de 
trabalho. 

Não houve 
custos diretos, 
somente 
indiretos 
referentes à 
força de trabalho 
da equipe 
interna 

Não houve custos 
diretos, somente 
indiretos 
referentes à força 
de trabalho da 
equipe interna 

abr/2016 

Gestão de 
Filas 

Implantação de 
solução de Gestão 
de Filas de 
atendimento nas 
unidades do SESI 
de Saúde. 

Aprimorar processos 
de apropriação de 
custos, precificação e 
gestão de 
suprimentos, com 
apoio de sistema de 
informações 
gerenciais. 

Melhoria no processo 
de gestão de filas de 
atendimento nas 
unidades do SESI. 

Não houve 
custos diretos, 
somente 
indiretos 
referentes à 
força de trabalho 
da equipe 
interna 

Não houve custos 
diretos, somente 
indiretos 
referentes à força 
de trabalho da 
equipe interna 

nov/2016 

Integração 
do CRM 
com o CRM 
Nacional - 
DN 

Integração das 
informações de 
atendimento e 
relacionamento 
dos clientes com a 
solução de CRM 
Nacional. 

Aprimorar o processo 
de identificação das 
demandas da 
indústria e 
intensificar a relação 
com sindicatos e 
empresas 

Integração das 
informações de venda 
e relacionamento 
com o CRM do DN 

Não houve 
custos diretos, 
somente 
indiretos 
referentes à 
força de trabalho 
da equipe 
interna 

Não houve custos 
diretos, somente 
indiretos 
referentes à força 
de trabalho da 
equipe interna 

ago/2016 
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Sistema de 
Gestão de 
atendimento 
in company 

Implantação de 
ferramenta para 
gestão dos 
atendimentos 
realizados nas 
unidades móveis. 

Aprimorar processos 
de apropriação de 
custos, precificação e 
gestão de 
suprimentos, com 
apoio de sistema de 
informações 
gerenciais. 

Gestão automatizada 
dos serviços do SESI 
realizados nas 
unidades móveis. 

Não houve 
custos diretos, 
somente 
indiretos 
referentes à 
força de trabalho 
da equipe 
interna 

Não houve custos 
diretos, somente 
indiretos 
referentes à força 
de trabalho da 
equipe interna 

dez/2016 

CRM Base 
Nacional 

Implantação de 
ferramenta para 
gestão dos 
Contratos de Base 
Nacional, no 
CRM. 

Aprimorar processos 
de apropriação de 
custos, precificação e 
gestão de 
suprimentos, com 
apoio de sistema de 
informações 
gerenciais. 

Gestão dos contratos 
de Base Nacional no 
CRM. 

Não houve 
custos diretos, 
somente 
indiretos 
referentes à 
força de trabalho 
da equipe 
interna 

Não houve custos 
diretos, somente 
indiretos 
referentes à força 
de trabalho da 
equipe interna 

ago/2016 

Chat Online 
e Marcação 
de Consulta 
PJ 

Implantação de 
ferramenta de 
Chat Online e 
marcação de 
consultas para 
clientes PJ no 
sistema SESI 
SAÚDE. 

Aprimorar processos 
de apropriação de 
custos, precificação e 
gestão de 
suprimentos, com 
apoio de sistema de 
informações 
gerenciais. 

Ampliação da 
velocidade de 
comunicação com a 
Central de 
Atendimento e maior 
agilidade e 
autonomia do cliente 
do SESI. 

Não houve 
custos diretos, 
somente 
indiretos 
referentes à 
força de trabalho 
da equipe 
interna 

Não houve custos 
diretos, somente 
indiretos 
referentes à força 
de trabalho da 
equipe interna 

jun/2016 

Atualização 
de versão 
Protheus 

Atualização de 
todos os módulos 
do sistema ERP 
Protheus para a 
versão 11.8 

Garantir a adequação 
da estrutura física e 
tecnológica visando a 
prestação de serviços 
de qualidade aos 
clientes. 

Atualização e 
melhoria no 
desempenho do ERP. 

R$               
76.420,73 

R$               
76.420,73 

fev/2017 

Pregão 
Eletrônico 

Implantação de 
solução de Pregão 
Eletrônico 
integrada ao ERP 
Protheus. 

Aprimorar processos 
de apropriação de 
custos, precificação e 
gestão de 
suprimentos, com 
apoio de sistema de 
informações 
gerenciais. 

Maior celeridade e 
saving aos processos 
de compras. 

R$            
689.758,00 

R$             
689.758,00 

nov/2016 

Atualização 
na estrutura 
dos sites 
SESI, 
SENAI e 
IEL. 

Atualização de 
layout e novas 
funcionalidades 
dos portais do 
Sistema FIEC. 

Aprimorar o processo 
de identificação das 
demandas da 
indústria e 
intensificar a relação 
com sindicatos e 
empresas 

Adequação dos 
portais do Sistema 
FIEC as novas 
estruturas de 
portfólio 

Não houve 
custos diretos, 
somente 
indiretos 
referentes à 
força de trabalho 
da equipe 
interna 

Não houve custos 
diretos, somente 
indiretos 
referentes à força 
de trabalho da 
equipe interna 

jul/2016 

Governança 
de TI 

Consolidação de 
10 processos de 
governança de TI, 
dentre eles: 
planejamento, 
processo 
decisório, RH, 

Garantir a adequação 
da estrutura física e 
tecnológica visando a 
prestação de serviços 
de qualidade aos 
clientes. 

Melhoria dos 
processos de TI. 
Desenvolvimento de 
um conjunto 
estruturado de 
competências e 
habilidades 

R$            
698.311,49 

R$             
590.828,10 

dez/2017 
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segurança, níveis 
de serviço, gestão 
de contratos, 
auditoria. 
Desenvolvimento 
de Plano de 
recuperação de 
desastres e Gestão 
de Riscos de TI. 

estratégicas na gestão 
de TI. 

Portal do 
Cliente - 1ª 
onda 

Desenvolvimento 
de Portal de 
relacionamento 
com o Cliente dos 
serviços SESI, 
SENAI e IEL com 
a indústria 
(informações 
sobre contratos, 
serviços 
prestados, 
autorização de 
atendimentos 
SESI, agente de 
vendas e portifólio 
de serviços). 

Aprimorar o processo 
de identificação das 
demandas da 
indústria e 
intensificar a relação 
com sindicatos e 
empresas 

Portal de 
relacionamento dos 
serviços SESI, 
SENAI e IEL com a 
indústria 
(informações sobre 
contratos, serviços 
prestados, 
autorização de 
atendimentos SESI, 
agente de vendas). 

Não houve 
custos diretos, 
somente 
indiretos 
referentes à 
força de trabalho 
da equipe 
interna 

Não houve custos 
diretos, somente 
indiretos 
referentes à força 
de trabalho da 
equipe interna 

fev/2017 

Atualização 
RM V12 

Atualização do 
sistema Corpore 
RM para a versão 
12. 

Garantir a adequação 
da estrutura física e 
tecnológica visando a 
prestação de serviços 
de qualidade aos 
clientes. 

Atualização e 
melhoria de 
funcionalidades do 
sistema Corpore RM 
e dos processos de 
administração de 
pessoal e gestão de 
pessoas 

Não houve 
custos diretos, 
somente 
indiretos 
referentes à 
força de trabalho 
da equipe 
interna 

Não houve custos 
diretos, somente 
indiretos 
referentes à força 
de trabalho da 
equipe interna 

out/2016 

 Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação (GETIC) 

 

A área de TI também utiliza-se do recurso de redundância de serviços críticos para uma melhor 
garantia da disponibilidade dos recursos tecnológicos terceirizados. Para os serviços de links de 
comunicação, trabalhamos com uma arquitetura de redundância dos links, com fornecedores 
diferentes para prestação do serviço, mitigando os riscos de indisponibilidade em caso de interrupção 
do serviço, ampliando a manutenção do atendimento da demanda. Para garantia da disponibilidade 
dos sistemas, possuímos serviço de Data Center externo, cujo serviço é de alta disponibilidade, onde 
estão hospedados os sistemas críticos para a organização, como o ERP Protheus e o CRM. Em 2016, 
foram realizados processo de aquisição de equipamentos para a sala de servidores da Casa da 
Indústria, com objetivo de ampliar as estruturas internas de serviços e capacidade instalada. 

Em todos os contratos de TI, a partir de 2015, estão previstos SLAs de atendimento, com objetivo de 
garantirmos a qualidade e a capacidade de prestação do serviço do fornecedor, reduzindo a 
probabilidade de má gestão do serviço e ampliando a velocidade de resolução em caso de 
indisponibilidade ou correções de problemas. 
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5.3.1 Principais sistemas de informações 
 

Quadro 21 – Descrição dos Principais Sistemas de Informações 
SISTEM

A 
FORNECE

DOR 
VERSÃ

O 
FINALIDADE QUEM UTILIZA MANUTENÇÃO RISCOS MITIGAÇÃO 

Protheus TOTVS 11.8 Financeiro, Compras, 
Contabilidade, Patrimônio e outras 
funcionalidades de um ERP 

Unidades e áreas 
corporativas do Sistema 
FIEC 

R$ 80.002,26 Disponibilidade. 
Serviço de hospedagem em data center 
externo com alta disponibilidade backup. 

Corpore 
RM 

TOTVS 12.1.13 Gestão de Pessoas, controle de 
folha de pagamento, ponto e outras 
funcionalidades de RH. 

Gerência de Recursos 
Humanos 

R$ 22.032,84 Disponibilidade. 
Em planejamento, terceirização da 
hospedagem. Serviço de backup externo. 

CRM PJ Gerência de 
TI 

2.5.0 Gerenciamento do relacionamento 
com os clientes com gestão das 
oportunidades, propostas e vendas 

Gerência de Negócio, 
Vendas, Marketing e 
Unidades SESI, SENAI, 
IEL 

Equipe de TI 
interna 

Disponibilidade e 
integridade  

Migração da hospedagem para data center 
terceirizado em especificação, contratação de 
camada de segurança para os serviços web. 

CRM 
Saúde 

Gerência de 
TI 

2.5.0 Gerenciamento da produção dos 
serviços de Saúde 

Gerência de Negócio, 
Vendas, Marketing e 
Unidades SESI 

Equipe de TI 
interna 

Disponibilidade e 
integridade  

Migração da hospedagem para data center 
terceirizado em especificação, contratação de 
camada de segurança para os serviços web. 

CRM 
Educação 

Gerência de 
TI 

2.5.0 Gerenciamento da produção dos 
serviços da Educação 

Gerência de Negócio, 
Vendas, Marketing e 
Unidades SESI 

Equipe de TI 
interna 

Disponibilidade e 
integridade  

Migração da hospedagem para data center 
terceirizado em especificação, contratação de 
camada de segurança para os serviços web. 

CRM 
Vida 
Saudável 

Gerência de 
TI 

2.5.0 Gerenciamento da produção dos 
serviços de Vida saudável 

Gerência de Negócio, 
Vendas, Marketing e 
Unidades SESI 

Equipe de TI 
interna 

Disponibilidade e 
integridade  

Migração da hospedagem para data center 
terceirizado em especificação, contratação de 
camada de segurança para os serviços web. 

CRM 
Pós-
venda 

Gerência de 
TI 

1.2.56 Sistema de pesquisa de avaliação e 
satisfação da prestação de serviços 
do Sistema FIEC. 

Gerência de Negócio, 
Vendas, Marketing e 
Unidades SESI 

Equipe de TI 
interna 

Disponibilidade e 
integridade  

Migração da hospedagem para data center 
terceirizado em especificação, contratação de 
camada de segurança para os serviços web. 

BS 
BOARD 

Enovar 2.10.0-
226 

Business Intelligence Presidência, Diretoria, 
Gestores, Área de Negócio 

Equipe de TI 
interna e Enovar 

Disponibilidade 
Backup semanal da solução. 

EAD - 
Moodle 

Moodle 2.8.5 Plataforma de Ensino à Distância. Unidades e áreas 
corporativas do SESI e 
SENAI 

Equipe de TI 
interna 

Disponibilidade e 
integridade  

Migração da hospedagem para data center 
terceirizado em especificação, contratação de 
camada de segurança para os serviços web. 

Call 
Center 

Gerência de 
TI 

1.2.56 Registro de reclamações, denúncias, 
sugestões, elogios, informações e 
demandas, com geração de 
protocolo de atendimento. 

Central de Atendimento e 
GEMAR 

Equipe de TI 
interna 

Disponibilidade e 
integridade  

Migração da hospedagem para data center 
terceirizado em especificação, contratação de 
camada de segurança para os serviços web. 

Fonte: Gerência de Tecnologia da Informação (GETIC)
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5.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e 
sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 

O planejamento das ações de TI é realizado de acordo com as diretrizes orçamentárias para o período 
e com o planejamento estratégico da organização. Anualmente é definido um plano de ação para a 
área de TI do Sistema FIEC, com projetos cuja as ações são priorizadas pelo comitê gestor de TI. As 
informações dos projetos previstos e realizados, dos processos de TI, bem como seu alinhamento com 
o Planejamento Estratégico encontram-se detalhadas no item 7.3 deste documento (Gestão da 
Tecnologia da Informação).  

 

5.4.Gestão ambiental e sustentabilidade 

Não aplicável à natureza jurídica da Unidade Prestadora de Contas. 

 

5.4.1.Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação 
de serviços ou obras 

De acordo com o TCU, o item tem finalidade de informar aspectos da gestão ambiental e adoção de 
critérios que garantam a sustentabilidade ambiental, especialmente na aquisição de bens e serviços 
(Decreto 7746/12 e IN SLTI/MPOG 10/12). 
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6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 

6.1.Canais de acesso do cidadão 

O SESI/CE adota como prática de relacionamento com o cliente o Processo de Tratamento de 
Reclamações, Sugestões e Elogios, procedimento do Sistema de Gestão da Qualidade que estabelece 
a sistemática de tratamento das Oportunidades de Melhorias - OM’s (reclamações, sugestões e 
elogios) de clientes pessoa física e jurídica. O processo visa padronizar a atuação dos profissionais 
de relacionamento com o mercado, possibilitando maior agilidade e resolutividade no atendimento e 
informações para tomada de decisões gerenciais, gerando maior satisfação ao cliente. As áreas de 
mercado das unidades/núcleos do SESI, a Central de Relacionamento do Sistema FIEC, os locais de 
atendimento e as coordenações das áreas de negócio são responsáveis pelo recebimento das OM’s 
que são cadastradas diretamente no sistema CRM – software de Gestão do Relacionamento com o 
Cliente, e encaminhadas para as áreas responsáveis pelo tratamento. O retorno ao cliente é dado no 
prazo máximo de 07 dias úteis, a contar da data de recebimento da OM pela área de mercado da 
unidade. 

Os cidadãos têm acesso aos seguintes canais de relacionamento para pedido de informações, 
reclamações, sugestões e elogios: 

• Telefone da Central de Relacionamento do Sistema FIEC: 4009-6300. 
• E-mail da Central de Relacionamento do Sistema FIEC: 

centralderelacionamento@sfiec.org.br. 
• Site: http://www.sesi-ce.org.br. 
• Facebook: https://www.facebook.com/sesiceara. 
• Twitter: https://twitter.com/sesiceara. 
• Atendimento pessoal. 
• Atendimento pelos agentes de vendas. 
• Urna fixa e/ ou urna móvel e 
• Totem de autoatendimento. 

 
As Oportunidades de Melhorias apresentaram o seguinte perfil ao longo de 2015 e 2016: 
 
Quadro 22 – Oportunidades de Melhorias 2015 – 2016 
Oportunidades 

de Melhoria 
2015 Representatividade 

(%) 
2016 Representatividade 

(%) 
Elogio 590 47% 110 23% 
Sugestão 410 32% 105 22% 
Reclamação 266 21% 259 54% 

Total 1.266 100% 474 100% 
Fonte: Gerência de Marketing (GEMAR) 

Com as informações obtidas nas interações do Processo de Tratamento de Reclamações, Sugestões e 
Elogios foram elaborados e desenvolvidos os Projetos E-commerce SESI, Pré-inscrição nos serviços 
de Vida Saudável pelo Site SESI, Gestão de Filas no SESI Centro e Maracanaú, Marcação de 
Consultas Online, Marcação de Consultas Varejo pela Central de Relacionamento e envios 
sistemáticos de informações do SESI por e-mail marketing. Os projetos já estão implantados ou em 
fase de implantação ao longo de 2017. 
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6.2.Carta de Serviços ao Cidadão 

O Decreto 6.932/2009 estabelece no art. 11, que órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que 
prestam serviços diretamente ao cidadão deverão elaborar e divulgar essa Carta, no âmbito de sua 
esfera de competência, sendo inaplicável a informação ao SESI. 

 

6.3.Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

O SESI/CE utiliza como mecanismo de mensuração da satisfação dos seus clientes Pessoa Jurídica o 
processo de Pesquisa Pós-Venda, que objetiva mensurar continuamente a satisfação dos clientes, 
identificar oportunidades de melhoria, aplicar ações corretivas e/ou preventivas em tempo hábil, 
aperfeiçoar continuamente os serviços ofertados e, ainda, estreitar e melhorar o relacionamento com 
os clientes. 

A pesquisa é aplicada pelos operadores da Central de Relacionamento que, por telefone, entram 
contato com os clientes (pessoa jurídica) durante a realização do serviço, quando o serviço possuir 
tempo de duração de 12 meses ou mais, por meio do formulário de reação e, após a prestação do 
serviço, para aplicação de formulário de satisfação. 

As interações com os clientes e os formulários aplicados são registradas no Sistema de Gestão de 
Relacionamento do Sistema FIEC (CRM), para geração de relatórios, análises e informações. Com 
os resultados são gerados indicadores de Satisfação e Insatisfação de Clientes. As insatisfações são 
direcionadas para receberem o mesmo tratamento das Oportunidades de Melhorias (Reclamação, 
Sugestão e Elogio), a fim de garantir que as ocorrências sejam tratadas em tempo hábil. 

Os clientes pessoa física também têm suas reclamações, sugestões e elogios registrados por meio do 
Queremos Ouvir Você e tratadas como Oportunidades de Melhorias (Reclamação, Sugestão e 
Elogio), pelos canais já elencados anteriormente no item 5.1. 

O SESI/CE tem como meta atingir 85% da satisfação de seus clientes. Em 2016 esta meta foi atingida 
e superada nos 04 trimestres em que a pesquisa foi aplicada, bem como no resultado consolidado do 
ano 2016. O resultado obtido em 2016 foi superior em 3,7 pontos percentuais quando comparado com 
o resultado de 2015.  
 

                     Figura 6 – Índice de Satisfação Geral 
 

 
                     Fonte: Gerência de Marketing (GEMAR) 
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6.4.Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 

As informações referentes à atuação do SESI/CE, consideradas úteis e relevantes à sociedade, que 
contribuem para a transparência da gestão, estão acessíveis na internet, na página oficial do SESI 
Ceará. No link <http://www.sesi-ce.org.br/87474/sobrenos/ldo-sesi>o SESI/CE disponibiliza o seu 
orçamento e a execução orçamentária do ano corrente e anteriores, sua estrutura remuneratória e as 
relações com os nomes de seus dirigentes e membros do corpo técnico. No link <http://www.sesi-
ce.org.br/92271/sobrenos/relatorios-de-gestao-anual> o SESI/CE disponibiliza o Relatório de Gestão 
Anual de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas da União, em cumprimento ao artigo 70 da 
Constituição Federal. 

Em 2016, foi publicado pelo TCU o Acórdão 699/2016 com recomendações acerca da transparência 
das informações. O TCU alerta para a divulgação nos respectivos sítios eletrônicos das informações 
pertinentes aos orçamentos, demonstrações contábeis, processos licitatórios e contratos formalizados, 
política salarial, atendimento ao público em geral, dentre outros. O SESI/CE está implantando as 
recomendações conforme cronograma e atividades alinhadas ao Departamento Nacional, com 
previsão de conclusão de todas estas recomendações em julho de 2018. 
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7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

7.1. Desempenho financeiro no exercício 

a. No exercício examinado, a Entidade contou com um orçamento total de R$ 129.600.726,60 
devidamente aprovado, sendo composto por dotações iguais para Receita e Despesa. 

b. A Execução Orçamentária foi demonstrada, apresentando os seguintes resultados: 
 
               Quadro 23 – Execução Orçamentária – Receitas e Despesas 

Receitas Dotação 2016 Realização 2016 % Realização 

Corrente 126.471.788,99 116.606.835,47 92,2% 

Capital 3.128.937,61 3.164.647,61 101,14% 

Total 129.600.726,60 119.771.483,08 92,42% 

Despesas Dotação 2016 Realização 2016 % Realização 

Corrente 117.673.014,52 100.682.035,11 85,56% 

Capital 11.927.712,08 7.778.740,96 65,21% 

Total 129.600.726,60 108.460.776,07 83,69% 

Resultado Orçamentário 11.310.707,01  

Fonte: Sistema Protheus / Módulo Contábil 
 

c. Os recursos da Entidade estão explicitados através do Balanço Financeiro, que obedece ao 
Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 e evidencia os valores recebidos, as despesas pagas e as 
disponibilidades financeiras no ano de 2016, conforme demonstrado: 

 

               Quadro 24 – Disponibilidade Financeiras 

Saldo do Exercício Anterior - 31/12/2015 43.798.450,13 

(+) Recursos Recebidos 135.198.363,82 

Receitas Orçamentárias 119.771.483,08  

Rec. Extraorçamentárias     7.501.178,69  

Variações Financeiras 7.925.702,05  

(-) Aplicação de Recursos 120.188.632,47 

Despesas Orçamentárias 108.460.776,07  

Desp. Extraorçamentárias 7.413.169,79  

Variações Financeiras 4.314.686,61  

Saldo final do período - 31/12/2016 58.808.181,48 
               Fonte: Sistema Protheus / Módulo Contábil 
 

d. Utilizando os Balanços, apuramos alguns índices visando demonstrar a situação econômica, 
financeira e patrimonial do Departamento Regional, conforme segue: 

Liquidez Geral:         R$ 

Ativo Circulante + Realizável LP 71.331345,24 + 2.677.250,83 3,44 

Passivo Circulante +Exigível LP 18.494.696,79 + 2.994.056,58  
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Aponta que o Departamento Nacional detém R$ 3,44 de bens e direitos de curto e longo prazo, 
para cada R$ 1,00 de compromissos totais (curto e longo prazo. 

Liquidez Corrente:          R$ 

Ativo Circulante 71.331345,24 3,86 

Passivo Circulante 18.494.696,79  

Aponta que o Departamento Nacional detém cerca de R$ 3,86 em recursos de Curto Prazo 
para liquidar cada R$ 1,00 de dívida em Curto Prazo. 

 

e. Os recursos da Entidade são movimentados através do Banco do Brasil S/A ou da Caixa 
Econômica Federal, em conformidade com o Decreto Lei nº 151/67. 

 

7.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio 
e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

Quanto ao disposto na NBC T 16.09, a entidade adota os seguintes critérios e procedimentos: 

 

a) Reconhece obrigatoriamente em periodicidade mensal as parcelas de depreciação de seu Ativo 
Imobilizado, em conta redutora do ativo, cujo saldo em 31.12.2016, corresponde ao valor 
segundo a demonstração abaixo: 
 
Quadro 25 – Contas do Ativo Não Circulante 

Fonte: 

Sistema Protheus / Módulo Contábil 
 
 

Bens Patrimoniais móveis e imóveis 
Valor Bruto 

Contábil 
Depreciação 
Acumulada 

Valor Líquido 
Contábil 

Bens Imóveis      

Terrenos 13.942.157,33 0,00 13.942.157,33 

Prédios 61.826.741,88 10.135.351,79 51.691.390,09 

Construções em Andamento 0,00 0,00  

Benf. em Imóveis Terceiros 1.576.391,40 110.530,95 1.465.860,45 

Bens Móveis      

Mobiliário em Geral 2.901.214,95 1.426.074,90 1.475.140,05 

Instrumentos Musicais 174.966,30 123.831,09 51.135,21 

Veículos 5.940.585,24 4.174.845,19 1.765.740,05 

Máquinas e Equip. em Geral 3.462.543,41 1.789.768,97 1.672.774,44 

Equip. Médicos, Odontol. Cir.Lab. 4.173.354,15 2.146.634,72 2.026.719,43 

Equip. de Informática 5.285.526,24 3.918.359,27 1.367.166,97 

Equip. Esportivo, Art. e de Recreação 911.142,68 477.888,35 433.254,33 

TOTAL GERAL 100.194.623,58 24.192.754,28  75.891.338,35 
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b) O valor da depreciação apurado mensalmente é conhecido em contas de resultado. No 
exercício de 2016 os valores desta natureza foram os seguintes: 
 

                
Quadro 26 – Depreciação no Exercício 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fonte: Sistema Protheus / Módulo Contábil 
 

c) Os bens da entidade são depreciados pelo método direto linear, às taxas estabelecidas em 
função do tempo de vida útil do bem, fixadas por espécie de bem, conforme o que segue: 

• Bens imóveis exceto terrenos: 2% a.a. 

• Mobiliário, Máquinas e Equipamentos: 10% a.a. 

• Veículos e Equipamentos de Informática: 20% a.a. 

d) A utilização destas taxas obedece a Resolução dos Órgãos Colegiados do Sistema Indústria, 
para aplicação em todas as Entidades do Sistema Indústria e Norma Geral de Patrimônio, 
criada em abril de 2014 e aprovada pelo Conselho Regional do SESI. 

e) A base de cálculo adotada para aplicação da depreciação dos imóveis é o custo da obra. Os 
terrenos são registrados em conta específica e de acordo com a NBC T 16.9, não sofrem 
depreciação. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do ativo imobilizado são 
incorporados ao valor desse ativo quando há geração de benefícios econômicos futuros. 

f) A depreciação é reconhecida até que o valor líquido seja igual ao valor residual e começa 
quando o item entra em condição de uso e outros fatos tais como: obsolescência técnica ou 
comercial e desgaste normal por ociosidade. 

g) Quanto a divulgação destas informações, a entidade faz constar em suas notas explicativas os 
elementos aludidos no item 16 da NBC T 16.9, quando houver.  

Bens Móveis e Imóveis Depreciação no Exercício 

Bens Imóveis   

Terrenos 0,00 

Prédios 1.136.057,44 

Construções em Andamento 0,00 

Benf. em Imóveis Terceiros 34.506,60 

Bens Móveis  

Mobiliário em Geral           83.994,39  
Instrumentos Musicais -          6.109,47  
Veículos         644.518,78  
Máquinas e Equip. em Geral -        25.242,44  
Equip. Médicos, Odontol. Cir.Lab. -        23.159,36  
Equip. de Informática           68.938,63  
Equip. Esportivo, Art. e de Recreação -          1.224,44  

 1.912.280,13 
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Quanto ao disposto na NBC T 16.10, a entidade adota naquilo que couber, todos os critérios 
e procedimentos para avaliação e mensuração dos ativos e passivos integrantes de seu 
patrimônio, compreendidos pelos seguintes elementos: 

a) Disponibilidades: Avaliada pelo valor original sempre em moeda nacional. As aplicações 
financeiras de liquidação imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. 

b) Créditos e dívidas: Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações são mensuradas ou 
avaliadas pelo valor original, sempre em moeda nacional. Os riscos de recebimentos de 
dívidas são reconhecidos em conta de variação financeira, a qual será reduzida ou anulada 
quando deixarem de existir as operações que a originaram.  

As provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de realização 
para os ativos e de reconhecimento para os passivos. As atualizações e as variações são 
apuradas e contabilizadas em contas de resultado. 

c) Estoques: Os produtos em estoque são lançados no ato da compra pelo custo de aquisição e 
no momento da utilização, são movimentados através de requisição e registrados em contas 
de resultados. São controlados em estoque apenas os produtos para Consumo. 

No âmbito dos investimentos permanentes, tem-se o que segue: 

Imobilizado: O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado 
ou avaliado com base no seu valor de aquisição ou construção. Quando se trata de ativos do 
imobilizado obtidos a título gratuito este é considerado pelo valor patrimonial definido nos termos da 
doação.  

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elementos do ativo imobilizado são incorporados 
ao valor desse ativo quando houver possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou 
potenciais de serviços. Qualquer outro gasto que não gere benefícios futuros é reconhecido como 
despesa de custeio do período em que for incorrido. 

No caso de transferências de ativos, o valor atribuído é o valor contábil líquido constante nos registros 
da entidade de origem. 

Intangível: Via de regra, os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção 
da atividade da entidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção. 
Na entidade os itens constantes no Intangível, são mensurados e avaliados com base em seu custo de 
aquisição.  

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elemento do ativo intangível são incorporados ao 
valor desse ativo quando exista a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou 
potenciais de serviços. Qualquer outro gasto é reconhecido como despesa do período em que seja 
incorrido. 

Sobre o item Mensuração após o Reconhecimento Inicial da NBC T 16.10, incluída pela Resolução 

CFC nº 1.437/13, um item do ativo imobilizado é evidenciado pelo custo menos qualquer depreciação 
e redução ao valor recuperável acumuladas. 

Referente ao que consta nos itens 36 a 40 da NBC T 16.10, que dispõe sobre a reavaliação e redução 
ao valor recuperável, a entidade preserva seus bens móveis e imóveis através da prática de baixar 
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sempre que necessário os itens obsoletos ou em desuso ou de recuperação ante econômica colocados 
em disponibilidade.  

A priori, não se evidencia indícios de impairment nos bens da entidade, ou seja, o valor registrado 
contabilmente esteja excedendo o valor recuperável, considerando que todos os bens foram 
registrados pelo valor original e depreciados mensalmente. 

 

7.3. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

Não é aplicável, tendo em vista a natureza privada da entidade, onde, muitas vezes, o processo de 
apuração de custos traz conteúdo comercial e sigiloso. 

 

7.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 

As demonstrações contábeis estão adequadamente elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente aquelas 
aplicáveis às Entidades regidas pela Lei 4.320/64 e NBC T 16.6 (R1), aprovada pela Resolução CFC 
nº. 1.133/08, e alterada pela Resolução CFC nº 1.437/13, e consonância com a Lei 11.638/07. 
 

Essas demonstrações compreendem: 

a) Balanço Patrimonial – Expressa adequadamente à posição dos saldos das contas grupadas no 
ATIVO e no PASSIVO, refletindo situação patrimonial líquida em 31.12.2016. 

b) Balanço Orçamentário – Evidencia as receitas e despesas previstas e realizadas no exercício em 
análise, demonstrando o resultado operacional do exercício. 

c) Balanço Financeiro – Evidencia os pagamentos e recebimentos transitados por caixa e bancos, e 
o saldo inicial e final das disponibilidades financeiras do exercício de 2016. 

d) Demonstração das Variações Patrimoniais – Demonstra fielmente a combinação do Resultado 
Orçamentário e as Mutações Patrimoniais, refletindo o Déficit ou Superávit do Exercício. 

e) Demonstração do Fluxo de Caixa – Demonstração reflete com clareza a capacidade de 
financiamento das atividades da entidade e a projeção de cenários futuros para o fluxo de 
investimentos. 

f) Demonstração das Mutações do Patrimônio líquido - Evidencia a movimentação havida em 
cada componente do Patrimônio Líquido com a divulgação, em separado, dos efeitos das alterações 
nas políticas contábeis e da correção de erros.  

 
As demonstrações contábeis em questão estão apresentadas nos anexos deste relatório. 
 
 
  



67 
 

 
8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

8.1.Tratamento de determinações e recomendações do TCU 
 
Quadro 27 – Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU 

Nº do 
Processo 

Nº do Acórdão Nº do Item Tipo 
Descrição da 
Deliberação 

Síntese do Tratamento 
adotado pela Entidade 

Não houve Não houve Não houve Não houve Não houve Não houve 
Fonte: Auditoria Interna (AUDIN) 
 

8.2.Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 
 
Quadro 28 – Tratamento das recomendações feitas pelo Órgão de Controle Interno– OCI 

Nº Relatório de 
Auditoria 

Nº da Constatação 
Descrição das 

Recomendações 
Síntese do Tratamento adotado 

pela Entidade 
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Fonte: Auditoria Interna (AUDIN) 
 

8.3.Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário 
 
Não é aplicável devido à natureza privada do SESI. 
 

8.4. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o 
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 
 
A Lei nº 8.666/93 não se aplica subsidiariamente ao SESI, porque as suas regras são específicas para 
a administração pública, sendo a informação não aplicável ao SESI. 
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9. Anexos e Apêndices 

 

• PC-1 (Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Receita Arrecadada - Apresentar o Relatório 
completo, demonstrando as contas zeradas). 
• PC–2 (Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada - Apresentar o 
Relatório completo, demonstrando as contas zeradas). 
• Relatório Orçamentário Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho Detalhadas por 
Natureza de Gastos – SEPLAN/Centro (valores orçados e realizados). 
• Orçamento de Despesas por Período (Centro e Conta). 
• Orçamento de Receitas por Período (Conta); 
• Parecer da Auditoria Independente. 
• Balanço Patrimonial. 
• Demonstração do Fluxo de Caixa. 
• Demonstração das Mutações do Patrimônio Social. 
• Demonstrações do Balanço Financeiro. 
• Demonstrações das Variações Patrimoniais. 
• Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis SESI. 
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