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MENSAGEM

Diante de um ano no qual vivenciamos,
mundialmente, a pandemia do Covid-19,
enfrentamos, além das preocupações com
DVDÕGHGDSRSXODÂ¾RGHVDƬRVQRVFDPSRV
econômico e político devido às ações
necessárias para enfrentamento da doença
e de seus reflexos. Isso levou os países a
adotarem medidas emergenciais que trouxeram
PXGDQÂDVVLJQLƬFDWLYDVSDUDWRGDDVRFLHGDGH
No Brasil, os governos federal e estaduais
precisaram agir, promovendo ações com
o objetivo tanto de conter a disseminação
do vírus e evitar a saturação do sistema de
saúde, quanto para minimizar os efeitos
econômicos e sociais causados pelas medidas
de isolamento. Foram necessárias iniciativas
estruturantes para enfrentar a crise, minimizar
a retração econômica e apoiar a recuperação
para o desenvolvimento do país. Isso exigiu
investimentos na área da saúde e a implantação
de subsídios assistenciais para as famílias que
tiveram maior impacto em suas rendas.
Os efeitos econômicos da pandemia puderam
ser notados no fechamento do PIB brasileiro,
que contabilizou redução de 4,4% (Boletim
Focus) e 4,1% (Bancos Bradesco e Itaú).
Para 2021, há uma previsão de crescimento
moderado de 3,4% (Boletim Focus) e 4,0%
%DQFRV%UDGHVFRH,WDÕ SRUÄPLQVXƬFLHQWH
para recuperação econômica no curto prazo.
Já as estimativas de desemprego de 2020
previam um patamar de 13,9% (Bradesco) e
14,2% (Itaú) da população economicamente
ativa, enquanto as projeções dessas agências
indicam, para 2021, uma taxa estimada de
14,6% (Bradesco) e 14,2% (Itaú). A PIM-PF/
IBGE revela que a produção da indústria geral
no país acumulou queda de 4,5% em 2020. No
mesmo período, no Paraná, de acordo a PIMPFRG/IBGE, a retração da atividade industrial
foi de 2,6%.
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Diante desse cenário, estados, municípios,
organizações, empresas e famílias precisaram
se reinventar e reorganizar seus planejamentos
para encarar as incertezas. Nessa linha, o
Sistema Fiep, que atua com a visão de ser
referência em soluções para o desenvolvimento
sustentável da indústria, também precisou se
reestruturar, mas sem perder o foco em suas
entregas, para que continuem contribuindo
e gerando transformação na indústria e em
todo o Paraná.
Isso é feito por meio da Fiep, Sesi, Senai e
IEL, instituições que atuam nas frentes de
representatividade do setor e na oferta de
soluções em tecnologia e inovação, educação,
cultura, cooperação social e segurança e saúde
no trabalho. Várias ações são desenvolvidas por
elas para uma atuação uníssona que possibilita
atender da melhor forma as necessidades da
VRFLHGDGHWHQGRFRPRSULQFLSDLVEHQHƬFL¼ULRV
as indústrias, seus trabalhadores e familiares,
os sindicatos industriais e a comunidade local.
Um universo de atuação que engloba 37
segmentos industriais, que totalizam mais de
50 mil indústrias - a maioria micro e pequenas
empresas (89% e 9% respectivamente) responsáveis pela geração de mais de 760
mil empregos.
O Sesi no Paraná apoia esse público com serviços
de segurança e saúde, educação, cultura e
FRRSHUDÂ¾RVRFLDO3RUPHLRGHXQLGDGHVƬ[DV
ou móveis, realiza programas educativos e de
conscientização, promovendo melhoria na
formação educacional e cultural, das condições
de saúde, de trabalho e de transformação social.
E, por meio de parcerias com o Poder Público
e instituições da sociedade civil organizada,
promove ações que fomentam a melhoria do
ambiente de negócios e apoiam iniciativas que
EHQHƬFLDPDVRFLHGDGH
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Em 2020, mesmo com o corte realizado pelo governo federal, que durante 3 meses reduziu
em 50% o repasse da arrecadação compulsória para o Sesi, e do cenário econômico que afetou
diretamente a demanda pelos serviços e a condição de pagamento dos clientes, cumprimos
com os compromissos assumidos ao redirecionar nossa atuação para atender as demandas
necessárias e emergenciais vivenciadas pelo setor, contribuindo com o enfrentamento da
pandemia e seus impactos.
Para tanto, aplicamos um plano de contingenciamento para assegurar a saúde da entidade,
UHGHƬQLQGRQRVVDVHVWUDWÄJLDVHPHWDVSDUDRDQRHUHDGHTXDQGRQRVVDVIRUPDVGHWUDEDOKR
para manter nosso papel como agente de representação e transformação da categoria industrial
e da sociedade paranaense. Utilizamos nossas estruturas, know-how, corpo técnico e recursos
para potencializar soluções que colaborassem com o setor para superar a crise e buscar novos
produtos para combate ao Covid-19.
Na área de segurança e saúde, cooperação social e cultura, elaboramos conteúdos e ofertamos
FRQVXOWRULDVHVSHFÈƬFDVSDUDDPDQXWHQÂ¾RRXUHWRPDGDGHVXDVDWLYLGDGHVGHDFRUGRFRP
os protocolos de segurança e medidas legais; comercializamos testes de Covid-19 para as
indústrias, trabalhadores e familiares; adequamos nossos serviços para o formato on-line
e realizamos eventos e palestras virtuais, além de criarmos canais de saúde e plataformas
RQOLQHHVSHFÈƬFDVSDUDLQWHUDÂ¾RFRPRSÕEOLFRHFRPSDUWLOKDPHQWRGHLQIRUPDÂÐHV1D
área de educação, migramos as aulas presenciais para o modelo remoto, visando atender as
medidas de segurança e assegurar a continuidade dos estudos no ano. Também foram criados
FXUVRVHPIRUPDWRRQOLQHYROWDGRVDR&RYLGHGHƬQLPRVDQRYDSURSRVWDSHGDJÎJLFDGR
Colégio Sesi da Indústria para 2021. As ações empregadas em 2020 estão alinhadas com os
direcionamentos do Departamento Nacional. Para cumprimento dos conteúdos exigidos pelas
Decisões Normativas 178/2019 e 187/2020 e Instrução Normativa 084/2020, que normatizam
o novo modelo de Prestação de Contas no formato de Relato Integrado, o Sesi apresenta
seu Relatório de Gestão de 2020, demonstrando como suas ações e serviços contribuíram
para a criação um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e à inovação para o
desenvolvimento sustentável da indústria, de seus trabalhadores e da sociedade. A elaboração
do seu conteúdo contou com o envolvimento de diversos atores, da alta gestão até o corpo
técnico, envolvidos em cada iniciativa. E as informações constantes no relatório demonstram o
compromisso da entidade, representada por seus dirigentes, com a integridade e transparência
de suas iniciativas e atos durante o exercício.

Carlos Valter Martins Pedro
Presidente do Conselho Regional e Diretor Regional
do Sesi/PR
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COMO LER ESSE DOCUMENTO
Esse Relatório de Gestão, elaborado na forma de Relatório Integrado, trata da prestação de
contas do Departamento Regional Sesi/DR relativa ao exercício de 2020. Para auxiliar sua
leitura, destacamos os elementos importantes tanto para a identificação dos conteúdos,
quanto para a navegação pelos capítulos.
1

3

2

1

Nome do capítulo.*

2

Indicação de referência do conteúdo.
DN

S

3

,GHQWLƬFDÂ¾RJHUDOGRGRFXPHQWR
composto do nome, ano de exercício
e entidade.

Identifica que o texto refere-se ao
Sesi|PR
Identifica que se trata de conteúdo
relativo ao Sistema Sesi, composto do
DN, 27 Departamentos Regionais (DRs)
e Conselho Nacional

*Nota: Quando um título ou subtítulo não indicar a referência, segue a indicação geral
do capítulo.
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S

NOSSA ORIGEM
O Departamento Regional do Serviço Social da Industria (Sesi) no Paraná é uma instituição de
GLUHLWRSULYDGRVHPƬQVOXFUDWLYRVTXHLQLFLRXVXDVDWLYLGDGHVHPGHMXOKRGHVHQGR
uma das entidades integrantes do Sistema Fiep - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Criado pela Confederação Nacional da Indústria pelo Decreto-Lei 9403/46 de 25/06/1946, tem
como escopo “o estudo, planejamento e execução de medidas que contribuam para o bem-estar
dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do
padrão de vida no país, o aperfeiçoamento moral e cívico, e o desenvolvimento do espírito de
solidariedade entre as classes”.
Conforme descrito em seu Regimento, sua atuação compreende os seguintes aspectos:

Art. 3° metas essenciais do Sesi:
a) a valorização do trabalhador e a
promoção de seu bem-estar social;
b) o desenvolvimento do espírito de
solidariedade;
c) a elevação da produtividade industrial e atividade assemelhadas;

$UWƬQDOLGDGHJHUDOGR6HVL
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).

d) a melhoria geral do padrão de vida.

Art. 5° objetivos principais do Sesi:
a) alfabetização do trabalhador e de
seus dependentes;
b) educação de base;
c) educação para a economia;
d) educação para a saúde (física,
mental e emocional);
e) educação familiar;
f) educação moral e cívica;
g) educação comunitária.

Para tanto, o Sesi no Paraná oferta educação básica e continuada para crianças, jovens e adultos,
realiza ações voltadas à promoção da qualidade de vida, saúde e longevidade produtiva dos
trabalhadores da indústria, além do incentivo à cultura para toda a sociedade paranaense.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
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NOSSA HISTÓRIA
(PEXVFDGRGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQW¼YHOR6HVLVHFRQVROLGRXQRHVWDGRDRORQJRGRVDQRVRIHUHFHQGRXPDVLJQLƬFDWLYDFRQWULEXLÂ¾RSDUDDIRUPDÂ¾RGHMRYHQVHDGXOWRV
sendo reconhecido como a maior rede privada de educação infantil e básica do Paraná e referência em soluções de saúde voltadas ao trabalhador da indústria e suas famílias.
A seguir, apresentamos os principais marcos da história do Sesi no Paraná:
Criação da Confederação
Nacional da Indústria CNI

Criação do Sesi

1938

1946

Inauguração da rede de
(QVLQR0ÄGLRSDUWLFXODU
GR3DUDQ¼s&ROÄJLR6HVL

O Sesi Cultura tem
como missão promover
o acesso ao bem
cultural ao trabalhador
da indústria e seus
dependentes

2005

Postos de
Abastecimento

Lançamento de
Cursos Populares
de Alfabetização
de Adultos

Construção da sede
do Sistema Fiep, na
Av. Cândido de Abreu

Auge do esporte

Criação do concurso Bebê
Robustez que premiava as
crianças mais saudáveis
incentivando os
trabalhadores a levarem os
ƬOKRVDFRQVXOWDVPÄGLFDV

1950

Inauguração de Creches Prêmio Destaque Indústria: Incentivo à medicina
preventiva e à
H&XUVRV3UÄHVFRODUHV divulgação das tecnologias
geradas
por
empresas
UHDOL]DÂ¾RGHH[DPHV
em 28 municípios
industriais
SHULÎGLFRVH
SUÄDGPLVVLRQDLV

1990

,PSODQWDÂ¾RGR&ROÄJLR6HVL
Criação do Programa Internacional, em Curitiba, que
recebeu o prêmio internacional
&XLGHVH
Microsoft Showcase School

1980

&ROÄJLR6HVLGD,QGÕVWULD Novo cartão Sesi Viva + 5ª edição do Congresso
(nova metodologia e
6HVL2'6sRQOLQH
&OXEHGH9DQWDJHQV
HVWUDWÄJLD

Início da
Escola de Arte
Dramática

Inauguração do
ginásio do
trabalhador

Criação de unidades
PÎYHLVSDUDH[SDQGLUR Lançamento de programas
atendimento ao interior com números musicais, cenas
humorísticas, esquetes,
e potencializar o da
movimento social e poesias
capital

1970

Inauguração do Centro
Cultural Heitor Stockler
de França

2012

Programa Crescer na Indústria
lança creches nas indústrias
com escola, ensino bilíngue e
educação nutricional

2016
Criação de canal de
atendimento de saúde mental
para trabalhadores das
indústrias do Paraná e
colaboradores do Sistema Fiep

1960
&ROÄJLR,QWHUQDFLRQDO6HVL
(QVLQR0ÄGLR7ULOÈQJXH

Lançamento das plataformas
6HVL9LYDHXQLGDGH0ÎYHO
da Cultura

2018

2019

Ações para combate à pandemia
GR&RYLG 7HVWHV6RUROÎJLFRVH
PCR, Programa Sesi de Prevenção
H2ULHQWDÂÐHV6LSDWRQOLQH

2020
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Construção de uma estrutura
PÄGLFRRGRQWROÎJLFDGHDOWR
SDGU¾RFRPDPEXODWÎULRPÄGLFR
JDELQHWHGHƬVLRWHUDSLDH
ODERUDWÎULRVGHH[DPHV

Lançamento da educação
bilíngue no ensino
IXQGDPHQWDOQR&ROÄJLR6HVL
Internacional
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DIAGRAMA DE GOVERNANÇA
A criação do Sesi está amparada pela Constituição de 1937 que, em seu art. 129, determina que
é dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar escolas de aprendizagem. Além disso, o
art. 129 disciplina o papel do Estado nesse processo, bem como os auxílios, subsídios e facilidades
que o Poder Público deveria destinar a essas escolas de aprendizagem, estabelecendo, um regime
de colaboração da entidade com o Estado, numa verdadeira parceria público-privada, passando
DVHULGHQWLƬFDGDVFRPR3DUDHVWDWDORXVHMDHQWHGHFRRSHUDÂ¾RRXGHFRODERUDÂ¾R
Em 1965, a partir do regimento do Sesi, redigido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e
DSURYDGRSHOR'HFUHWRQWHPVHDYLV¾RFODUDGDHVWUXWXUDGHJRYHUQDQÂDGDHQWLGDGH
cuja administração superior é exercida pela CNI, vinculada ao sistema confederativo sindical industrial,
que atua sob regime de unidade normativa e de descentralização executiva. Para a execução da
VXDƬQDOLGDGHR6HVLFRQWDFRPÎUJ¾RVQRUPDWLYRV IXQÂÐHVFROHJLDGDVƬVFDOL]DGRUDV HÎUJ¾RV
executivos (funções administrativas), ambos em âmbito nacional e estadual, e deve prestar conta
aos órgãos de controle que monitoram a atuação das entidades paraestatais.

MƌŐĆŽŶŽƌŵĂƟǀŽƐĞĞǆĞĐƵƟǀŽƐ

Assim, tais legislações estabelecem que o Sesi é uma entidade privada e que sua principal receita
é compulsoriamente arrecadada das empresas industriais, atribuindo à CNI - a nível nacional - e às
)HGHUDÂÐHVGH,QGÕVWULDVDQÈYHOHVWDGXDORSDSHOGHRUJDQL]¼ODHGHDGPLQLVWU¼ODGHƬQLQGRTXH
a aplicação majoritária dos recursos deve ser destinada aos estados em que foram arrecadados,
sob a gestão dos respectivos Departamentos Regionais.
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No âmbito estadual, a estrutura de governança representa o funcionamento das entidades do
Sistema Fiep que, atuando de forma sistêmica, atende às quatro entidades (Fiep, Sesi, Senai e
IEL), deixando evidente os mecanismos de gestão que direcionam e monitoram a atuação das
HQWLGDGHVQDHQWUHJDGRVVHUYLÂRVHVROXÂÐHVSDUDDVRFLHGDGHHQRFXPSULPHQWRGHVXDVƬQDOLGDGHVUHSRUWDQGRVHQRUPDWLYDPHQWH»VLQVW½QFLDVVXSHULRUHVHƬVFDOL]DGRUDVSDUDDVTXDLV
prestam contas.

GOVERNANÇA
Sociedade
Instâncias externas de governança
TCU

CNI

CGU

Conselho de
Representantes

SEPRT

Conselho Nacional
Sesi
Conselho Nacional
Senai

MPT
SECINT

Trabalhadores

Indústrias

Sindicatos

Conselho de Representantes Fiep

Conselho Nacional
IEL

Conselho Regional
Sesi
Conselho Regional
Senai

Diretoria Fiep

Conselho Regional
IEL

Conselho Fiscal
Fiep

Instância interna de
apoio à governança

Diretoria
Financeira
Fiep

Conselhos Temáticos
e Setoriais

SEPRT
SECINT

Instâncias de apoio à
governança

Instâncias internas de governança

Auditoria Interna

Comitê de Crise

Comitê de Ética

Comitê Capital
Humano

Comitê de Governança
de Dados

Comitê TI & Serv.
Corporativos

Comitê Riscos &
Compliance

Comitê Marketing
& Vendas

Comitê de
Planejamento
& Resultados

Secretaria de
Governança

Presidência

Auditoria Externa

CADE
Superintendência
Corporativa

Superintendência
Negócio

Gerentes Executivos

Gerentes Executivos

Gerentes

Gerentes

Coordenadores

Coordenadores

GESTÃO
ŝĂŐƌĂŵĂĚĞ'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂ^ŝƐƚĞŵĂ&ŝĞƉͲǀŝŐĞŶƚĞĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ
EŽƚĂƐ͗ϭͲKŵŽĚĞůŽĨŽŝĞůĂďŽƌĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶŽſĚŝŐŽĚĂƐDĞůŚŽƌĞƐWƌĄƟĐĂƐĚĞ'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂŽƌƉŽƌĂƟǀĂĚŽ/'Ͳ
/ŶƐƟƚƵƚŽƌĂƐŝůĞŝƌŽĚĞ'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͘
ϮͲƐĚŝƌĞƚŽƌŝĂƐĞŐĞƌġŶĐŝĂƐĐŽŶƐƚĂŵŶĂƐƚƌƵƚƵƌĂKƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂůĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶŽWŽƌƚĂůĚĂdƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂ͘

O modelo de Governança do Sistema Fiep, implementado em 2013 e aprimorado ao longo dos
anos, promove maior sinergia e padronização nos processos de gestão para o alcance dos seus
objetivos. É composto por instâncias normativas e instâncias de apoio ao funcionamento (suporte
à governança e à gestão), conforme segue:
Ź Instâncias Normativas - Conselho de Representantes, Diretoria Fiep, Conselho Regional
Sesi, Conselho Regional Senai, Conselho Regional IEL, Conselho Fiscal IEL, Conselho Fiscal
Fiep, Diretoria Financeira Fiep.
Ź Instâncias de Apoio à Governança e à Gestão – Conselhos Temáticos e Conselhos Setoriais,
Comitê de Crise e Comitê de Ética, Ouvidoria, Auditoria Interna e Independente, além dos
Comitês Técnicos (Capital Humano, TI & Serviços Corporativos, Riscos & Compliance, Planejamento & Resultados, Marketing & Vendas e de Governança de Dados).
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No Sesi no Paraná a instância máxima é o Conselho Regional, composto por 10 membros efetivos,
sendo: o Presidente da Fiep, o Diretor Regional do Sesi, o Superintendente do Sesi, 4 membros
eleitos pelo Conselho de Representantes da Fiep (e 4 suplentes), 1 membro representante do
Ministério da Economia (e 1 suplente), 1 membro representante do governo do estado (e 1 suplente)
e 1 membro representante dos trabalhadores da indústria (e 1 suplente). Suas atribuições são:
aprovação de verbas e orçamento anual, aprovação de prestação de contas e acompanhamento
GDH[HFXÂ¾RRUÂDPHQW¼ULDDSUHFLDÂ¾RGHLQYHQW¼ULRGHEHQVƬ[DÂ¾RGHSDGUÐHVGHUHPXQHUDÂ¾R
(vencimentos, promoções e reajustes), e manifestação sobre aquisição de imóveis e atendimento
às solicitações do Conselho Nacional.
(RGHVGREUDPHQWRGDVHVWUDWÄJLDVGHƬQLGDVSHODVLQVW½QFLDVGHJRYHUQDQÂDSDUDRVQÈYHLVGH
gestão está estruturado em torno da presidência e das duas superintendências: Negócio, que
responde pelas frentes voltadas aos serviços ofertados pelas entidades, e Corporativa voltada
para as atividades de apoio integrada à estrutura, como as áreas que atendem sistemicamente
as entidades e aquelas que entregam a missão do Sesi.
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FONTE DE RECURSOS
Para a execução das nossas atividades, contamos com as receitas mensais provenientes de contribuições compulsórias garantidas pelo Artigo 240 da Constituição Federal, o artigo 30 da Lei
QHR'HFUHWR/HLQRTXHSUHYHHPTXHDVHPSUHVDVUHFROKDPSDUDR
Sesi 1,5% da folha de pagamento para o DN que, posteriormente, repassa um percentual para os
Departamentos Regionais. Essa arrecadação é destinada ao cumprimento da missão da entidade
a qual se evidencia por meio do alcance das metas de gratuidade.
E, visando a sustentabilidade dos negócios, o Sesi no Paraná conta ainda com receitas de serviços
geradas pelas linhas de ação, a partir da oferta de diversos produtos e serviços vinculados aos
REMHWLYRVHƬQDOLGDGHVGDHQWLGDGHDOÄPGHUHFHLWDVƬQDQFHLUDVSDWULPRQLDLVHGHFRQYÅQLRVH
parcerias.

Fonte de Recursos
Nota: Foram consideradas as receitas totais, incluindo receita de capital.

Composição das Receitas - Fontes de Recursos
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MODELO DE NEGÓCIOS
Ao longo de sua trajetória o Sesi desenvolveu diferenciais estratégicos que contribuíram para a
oferta de produtos e serviços que o tornou referência no país para o atendimento de trabalhadores,
suas famílias e a comunidade. Suas ações se voltam para o fortalecimento do desenvolvimento
SHVVRDOHSURƬVVLRQDOEHPFRPRRDSRLRDRFUHVFLPHQWRGHHPSUHVDVLQGXVWULDLVGHWRGDVDV
categorias econômicas, sendo reconhecido como:
•

Maior rede privada em educação infantil e básica do estado

•

Referência em soluções de segurança e saúde para a indústria, seus trabalhadores e
familiares

•

8PDLQVWLWXLÂ¾RFRPFDSLODULGDGHHPWRGRRHVWDGRSRUPHLRGHXQLGDGHVƬ[DVHPÎYHLV

•

Referência em iniciativas voltadas a cultura e cooperação social para toda a comunidade
paranaense
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RECURSOS
MISSÃO
Servir e fortalecer a indústria para
melhorar a vida das pessoas.

TOTAL RECURSOS
FINANCEIROS

$

VISÃO
Referência em soluções para o desenvolvimento sustentável da indústria.

COLÉGIOS

335,3 mi

399

CENTRO DE SAÚDE E SEGURANÇA
E PROMOÇÃODA SAÚDE*

66

CENTRO DE INOVAÇÃO
EM SSI*

38

COLABORADORES

UNIDADES MÓVEIS

43

46

MUNICÍPIOS (ATENDIDOS)

VALORES
Confiamos, Dialogamos, Somos Éticos,
Respeitamos, Inovamos e Valorizamos.

UNIDADES OPERACIONAIS

1.512

*

CENTROS CULTURAIS*

01

9

ESTRATÉGIA ESTADUAL
RETORNO À SOCIEDADE

02

Educação

Cooperação
Social

01

Cultura
Educação
Básica e
Continuada

Saúde e
Segurança na
Indústria

Segurança e Saúde na
Indústria integradas ao
trabalho de redução de
riscos e custos

Educação básica
indutora da melhoria da
qualidade educacional
do Paraná

SSI

03

13.840

10.084

04

Trabalhadores
Indústria
Industriais e
Paranaense dependentes

Trabalhadores
na Plataforma
Sesi Viva+
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Ú

MAI S

6.969

990

238.477
476.470

FO

C HEGA DA

Total
Indústrias
Atendidas

Exames de Auxílio
Diagnóstico
PRODUTOS E SERVIÇOS

RIA

I ND

Matrículas na
Educação de Jovens
e Adultos (EJA)

10.593

Sociedade
Civil

ST

TE

Pressione o botão
para iniciar

Matrículas
Colégio Sesi
Ensino Médio

R

Matrículas em
Educação
Continuada

ENTREGA DE VALOR

397.902

Espectadores
Eventos
Culturais

Pessoas
atendidas
em SSI

*Nota: Número acima contempla somente colaboradores em regime CLT,
mas há também 72 colaboradores com cargo de estagiário.
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S

PRODUTOS E SERVIÇOS
Com foco no cumprimento de sua missão institucional de “Servir a Indústria
para melhorar a vida das pessoas” HQDVƬQDOLGDGHVGDVXDFRQVWLWXLÂ¾RWHPRV
em nosso portfólio as seguintes soluções:

EDUCAÇÃO
Apoiando o crescimento da qualidade da educação no estado, com a maior rede
de ensino médio do Paraná, os projetos educacionais do Colégio Sesi incentivam
a autonomia dos estudantes e o desenvolvimento de competências para o
mercado de trabalho. A educação continuada tem como propósito ampliar a
capacitação e o aperfeiçoamento de competências dos trabalhadores por meio
de cursos, palestras, workshop, entre outras ações educativas e formativas. E
voltado aos trabalhadores da indústria, ofertamos a educação de jovens e adultos
(EJA), buscando a melhoria no nível de escolaridade e, consequentemente, seu
crescimento no mercado de trabalho.
Ź COLÉGIO SESI DA INDÚSTRIA
Com aproximadamente 10 mil alunos matriculados, prepara os jovens para os
GHVDƬRVPDLVLPSRUWDQWHVGDYLGDIRPHQWDQGRDYLV¾RLQRYDGRUDHHPSUHHQGHGRUD
por meio de aulas interdisciplinares e interseriadas. Conta com o Colégio Sesi
Internacional, que oferece ensino bilíngue em português e inglês, aulas de esportes,
IRWRJUDƬDPÕVLFDHWHDWURQRFRQWUDWXUQRDOÄPGDSRVVLELOLGDGHGHLQWHUF½PELR
para diversos países. E, em 2020, foi lançado o Colégio Sesi da Indústria que traz
a reformulação da proposta pedagógica e a inclusão de recursos tecnológicos de
última geração para contribuir com a melhoria da qualidade da educação.
Ź EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA
0RGDOLGDGHYROWDGDSDUDSHVVRDVTXHQ¾RƬQDOL]DUDPRHQVLQRIXQGDPHQWDO
ou médio no período regular. Os cursos são ofertados modalidade EaD para
trabalhadores da indústria e para a sociedade.
Ź EDUCAÇÃO CONTINUADA
3URJUDPDVGHFDSDFLWDÂ¾RHTXDOLƬFDÂ¾RYROWDGRVSDUDWUDEDOKDGRUHVGDVLQGÕVWULDV
e sindicatos e para a comunidade por meio das prefeituras. São cursos e ações
educativas em diversas áreas, presenciais e a distância, que visam a ampliação do
DSHUIHLÂRDPHQWRHDFRPSOHPHQWDÂ¾RGHFRPSHWÅQFLDVSHVVRDLVRXSURƬVVLRQDLV
já adquiridas no mundo do trabalho.
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SEGURANÇA E SAÚDE
Os serviços de segurança e saúde são direcionados a trazer soluções adaptadas a
cada realidade organizacional, independentemente do porte ou área de atuação.
Pautado no princípio de promoção da saúde do trabalhador como fator-chave para
sua produtividade e bem-estar no ambiente de trabalho, apoiamos o crescimento das
indústrias com consultorias, programas de adequação às normas regulamentadoras,
análise do ambiente de trabalho e aspectos que podem impactar na produtividade
da indústria, tais como:
Ź CONSULTORIAS EM SEGURANÇA E SAÚDE PARA A INDÚSTRIA
Soluções personalizadas para promover a segurança no ambiente de trabalho por
meio de medidas preventivas e ações corretivas para construir com uma rotina mais
produtiva aos trabalhadores.
Ź PROGRAMAS E DOCUMENTOS LEGAIS
Programas que orientam no cumprimento da legislação vigente e nos procedimentos
e condutas a serem adotados, em função dos riscos ambientais aos quais os empregados estão expostos no ambiente de trabalho. O objetivo é preservar a saúde e
integridade dos trabalhadores por meio da detecção precoce, monitoramento e
controle de possíveis danos à saúde, resultando no aumento da produtividade e
redução de gastos com acidentes, doenças, absenteísmo e assistência à saúde.
Ź LAUDOS TÉCNICOS
Elaboração de laudos de atividades que expõem o trabalhador a agentes nocivos à
saúde ou que podem provocar riscos à integridade física, adequando a gestão de
recursos humanos às Legislações Trabalhista e Previdenciária.
Ź SAÚDE OCUPACIONAL
Consultas e exames complementares para auxílio-diagnóstico e avaliações psicossociais, para avaliar as condições para o trabalho e possíveis doenças dos trabalhadores.
Os atendimentos podem ser realizados na própria empresa.
Ź PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Soluções com o objetivo de reduzir despesas com plano de saúde e consequentes faltas
ao trabalho por meio de análises relacionadas à promoção da saúde do trabalhador,
a partir da prevenção e diagnóstico precoce de agravos à saúde, com indicações de
PHOKRULDVHDÂÐHVHVSHFÈƬFDVDVVLPFRPRRPRQLWRUDPHQWRGHUHVXOWDGRV
Ź CARTÃO SESI VIVA+
Cartão de benefícios para funcionários e dependentes da indústria. Atua com vários
segmentos: odontologia, farmácia, supermercados, livrarias, óticas e papelarias,
com acesso a serviços próprios do Sesi e rede credenciada.
Ź VACINAÇÃO
Imunização anual dos trabalhadores da indústria contra a gripe, realizada in company
com o objetivo de reduzir o risco de adoecimentos, favorecendo a continuidade
dos negócios.
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Ź EXAMES LABORATORIAIS PARA DETECÇÃO DE COVID-19
Oferta de exames sorológico e RT-PCR para a Indústria, com o objetivo de monitorar
a saúde do trabalhador promovendo um ambiente mais seguro e saudável.

CULTURA
Por meio da pluralidade de experiências, oferecemos ações artístico culturais
para os trabalhadores da indústria, suas famílias e comunidade. As atividades
e eventos culturais contribuem para o desenvolvimento intelectual, formação
cultural, postura crítica e valorização da memória artística local. Além dos diversos
espaços culturais no estado, está acessível a todos os municípios por meio da
Unidade Móvel de Cultura.
Ź PROGRAMA NÚCLEOS CRIATIVOS
0HWRGRORJLDLQRYDGRUDIRFDGDQDHGXFDÂ¾RHIRUPDÂ¾RGHDUWLVWDVHSURƬVVLRQDLV
do segmento de economia criativa.
Ź ESPAÇOS CULTURAIS
Espaços que promovem a inclusão de trabalhadores da indústria, colaboradores e
comunidade em atividades culturais de música, teatro, circo e literatura por meio
GHDÂÐHVFRPRR6HVL0ÕVLFD6HVL$UWHV&ÅQLFDV2ƬFLQDVGH$UWHH3URJUDPD
Livro e Leitura.
Ź UNIDADE MÓVEL DE CULTURA
Estruturada para a realização de shows, espetáculos, palestras ou eventos corporativos e possibilita o acesso a arte e cultura de forma ampla a trabalhadores,
comunidade e indústrias de todo o estado.
Ź CENTRO DE MEMÓRIA
Espaço sobre a memória do Sistema Fiep e da indústria no Paraná.

COOPERAÇÃO SOCIAL
Com atuação voltada a práticas socialmente responsável, éticas e de desenvolvimento
sustentável da indústria, oferecemos consultorias e assessorias para fortalecimento
da cultura humana e social, visando a garantia de direitos fundamentais por meio
do desenvolvimento profissional, inclusão no mercado de trabalho e postura
empreendedora, que conta com o engajamento do meio empresarial, a iniciativa
pública e a comunidade.
Ź GESTÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
Visando incorporar os princípios do desenvolvimento sustentável nas atividades
dos negócios, ofertamos soluções às indústrias para melhoria do ambiente e para
proporcionar mais qualidade de vida no trabalho, por meio dos programas: Gestão
Sustentável para a Competitividade e Modelo Sesi de Sustentabilidade.
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Ź GESTÃO DO INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO
É uma cultura de gestão que prepara as empresas para um desempenho social mais
sólido e efetivo no uso e na destinação dos investimentos em ações para impactar
positivamente os seus públicos.
Ź GESTÃO DA DIVERSIDADE
Visa a construção de uma cultura de valorização das características do trabalhador
e igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho. Com ações customizadas,
atuamos na capacitação das indústrias para que possam implementar ou aperfeiçoar
DJHVW¾RGDGLYHUVLGDGHHPWRGDVDVVXDVHVIHUDVDWHQGHQGRDVHVSHFLƬFLGDGHVH
SLODUHVSHVVRDVFRPGHƬFLÅQFLDUHDELOLWDGRVJÅQHUR/*%7,UDÂDHWQLDHJHUDÂÐHV
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ESTUDOS, PROSPECTIVA E INTELIGÊNCIA
O Observatório Sistema Fiep oferta soluções estratégicas para a tomada de decisão
e para construção de futuros desejáveis para a indústria e seus stakeholders. Para
encontrar respostas às questões socioindustriais oferta serviços de prospectiva,
planejamento, pesquisa, inteligência analítica e articulação, com projetos sob medida
para cada instituição.
Ź SALA PROSPECTIVA
Ambiente físico e virtual que potencializa a tomada de decisão do sistema industrial e
de instituições empresariais por meio de um centro de inteligência que reúne dados
socioeconômicos, setoriais e de mercado. O ambiente virtual é composto por bases
de dados internas das entidades do Sistema Fiep e secundárias do governo (open
data), permitindo manuseio de informações e aplicação de modelagens estatísticas
para extração de análises.
Ź ESTUDOS DE FUTURO
Soluções de pesquisa e inteligência, elaboradas a partir da combinação de técnicas
e abordagens, no âmbito da Prospectiva Estratégica e do Foresight, com foco em
questões estratégicas territoriais, setoriais e organizacionais.
Ź ESTUDOS ESTRATÉGICOS
Estudos orientados à compreensão de fenômenos diversos baseando-se em levantamentos, análises, organização e sínteses de conteúdos para investigar problemas
e embasar a tomada de decisão.
Ź PLANEJAMENTO
&RQVXOWRULDRULHQWDGD»GHƬQLÂ¾RGHREMHWLYRVHVWUDWÄJLFRVSDUDDLQGÕVWULDHVHXV
stakeholdersLGHQWLƬFDQGRPHLRVDÂÐHVHHVWUDWÄJLDVQHFHVV¼ULDVSDUDRDOFDQFH
desses objetivos. Uso de abordagens variadas, entre as quais o método roadmapping.
.
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CAPITAIS DE NEGÓCIO
DIFERENCIAIS COMPETITIVOS
Com um cenário em constante mudança, buscamos sempre promover a inovação na entrega
dos nossos serviços para nos manter como referência em qualidade. E, de modo a agregar valor
às entregas realizadas e consolidar nossa atuação como empresa referência no estado, em 2020
desenvolvemos novos produtos e serviços e fortalecemos nosso atendimento para contribuir
WDQWRSDUDRDWHQGLPHQWRGDVKDELWXDLVGHPDQGDVGRVEHQHƬFL¼ULRVTXDQWRSDUDDVQHFHVVLGDGHV
decorrentes da crise causada pela pandemia.
Ź NOVOS PRODUTOS PARA NOVAS REALIDADES
• Metodologias educacionais direcionadas à necessidade da indústria
• $PSOLDÂ¾RGDSURSRVWDSHGDJÎJLFDGR(-$UHJXODUSDUDR(-$4XDOLƬFDÂ¾R3URƬVVLRQDO
HPSURFHVVRGHDSURYDÂ¾R TXHDJUHJDDTXDOLƬFDÂ¾RSURƬVVLRQDODIRUPDÂ¾RGRHQVLQR
médio. Destaca-se que 80% das aulas são na modalidade EaD, favorecendo a continuidade
da educação mesmo em meio a pandemia
• Cursos em EaD e cursos customizados para enfrentamento da crise causada pelo Covid-19
e para a melhoria da produtividade
• Atendimentos e soluções on-line para apoio às indústrias no acompanhamento, monitoramento e promoção da qualidade de vida dos trabalhadores
• Soluções emergenciais de apoio às indústrias para não interromper seu processo produtivo
durante o período da pandemia e contribuir com a segurança de seus trabalhadores
• Criação do Canal de Apoio à Saúde Mental
Ź ARTE E CULTURA A TODOS
• Democratização do acesso à cultura, promovendo qualidade de vida, redução do stress,
promoção da autoestima e entendimento das diferenças culturais por meio da revitalização
do Canal Youtube trazendo uma programação de qualidade para a indústria, seus trabalhadores e comunidade
• Metodologia inovadora, focada na educação e na economia criativa por meio do Programa
Núcleos Criativos
• Alta capilaridade das ações culturais por meio de 9 espaços espalhados no estado, além
de uma Unidade Móvel de Cultura para levar o acesso aos produtos a toda comunidade
• Valoração de mídia como estratégia de demonstração do retorno institucional para o
Sistema Fiep
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Ź GESTÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
• )RUWDOHFLPHQWRGRDPELHQWHGHQHJÎFLRFRPDSURPRÂ¾RGHHVSDÂRVSDUDUHƮH[ÐHVVREUH
temas relevantes aos setores industriais, integrando os atores e mantendo o diálogo com
seus públicos de interesse
• Formação de líderes em temáticas da sustentabilidade por meio de capacitações e discussões
• Ferramentas e informações para fomentar o desenvolvimento sustentável local
• Portal ODS e Portal Empoderamento das Mulheres
• Iniciativas e programas relacionados ao processo de envelhecimento da força de trabalho
para torná-lo uma oportunidade para a indústria, por meio do Centro de Inovação em
Longevidade e Produtividade
• Protagonismo no engajamento do Sesi aos compromissos internacionais de sustentabilidade
Ź TECNOLOGIA NO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR INDUSTRIAL
• Sala Prospectiva - centro de inteligência físico e virtual que reúne dados socioeconômicos,
setoriais e de mercado que contribuem para potencializar a tomada de decisão das
organizações
• Soluções de pesquisa e inteligência para estudos de questões territoriais, setoriais e
organizacionais, utilizando técnicas de Prospectiva Estratégica e Foresight
• Equipe técnica multidisciplinar composta por especialistas, mestres e doutores
• Ferramentas e sistemas on-line de pesquisa e interação com stakeholders que facilitam a
comunicação e a investigação em projetos de interesse da indústria e sociedade
Ź EXCELÊNCIA EM RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
• Gestão centralizada da estrutura comercial com foco no atendimento consultivo, atuação
do Contact Center e visão integrada das ações comerciais por meio da plataforma CRM,
para uma melhor gestão da carteira de clientes
• Políticas comerciais de abrangência estadual
• Estruturação e gestão do portfólio comercial com priorização de soluções sistêmicas e
setoriais
Ź CAPILARIDADE, INFRAESTRUTURA E EFICIÊNCIA PARA A OFERTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS
DE QUALIDADE
• Fortalecimento da estratégia de Ações Móveis, ampliando ainda mais a capacidade de
atendimentos aos municípios do estado por meio das Unidades Móveis
• Infraestrutura física e tecnológica modernizadas proporcionando para os clientes maior
segurança, qualidade e recursos tecnológicos atualizados
• Aperfeiçoamento dos procedimentos internos do Centro de Serviços Compartilhados para
um atendimento ainda mais ágil e efetivos das demandas internas
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ATUAÇÃO EM REDE
O Sesi possui redes colaborativas com outros departamentos regionais, instituições e organizações
municipais, estaduais, nacionais e internacionais que potencializam valor aos produtos existentes,
propiciam novas parcerias e oportunizam novos negócios.
Ź REDE EDUCACIONAL
A atuação se dá por meio da articulação com atores locais: empresariado, poder público e sociedade civil para a construção de ações, programas e projetos que visam o desenvolvimento da
comunidade em torno da indústria, contribuindo para a transformação de regiões/cidades em
ambientes inovadores, que aliado ao conceito de Educação Transformadora trabalha na formação
KXPDQDFUÈWLFDHHPSUHHQGHGRUDGHVHXVDOXQRVIRUPDQGRHDWXDOL]DQGRSURƬVVLRQDLVSDUD
atuarem na indústria.
Ź SEGURANÇA E SAÚDE
As redes temáticas dos Centros de Inovação Sesi buscam disseminar inovações. O Paraná lidera a
rede de Longevidade e Produtividade, criada com o objetivo de apoiar os DRs na sensibilização das
indústrias, articulação e suporte à disseminação dos serviços, soluções e tendências relacionadas
ao tema. E em outros DRs participamos das redes de: Economia para Saúde e Segurança (CE),
Ergonomia (MG), Estilo de Vida e Saúde (SP) - Pesquisa, inteligência e soluções para prevenção e
intervenção de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), Fatores Psicossociais (RS), Higiene
2FXSDFLRQDO 5- LGHQWLƬFDÂ¾RHFRQWUROHGHVXEVW½QFLDVTXÈPLFDVTXHFRORFDPHPULVFRDVDÕGH
do trabalhador, Prevenção da Incapacidade (BA), Sistemas de Gestão de SST (MS), Tecnologias
para Saúde (SC).
Ź REDE DA CULTURA
Por meio do Núcleo de Dramaturgia do Sesi, atuamos em rede com os DRs da área da Cultura Sesi
SP e Sesi RJ no desenvolvimento de um programa de incentivo à escrita criativa. A rede realiza
troca de experiências, expertises, metodologias, bem como o intercâmbio de leituras e produções
artísticas de novos autores. Também participamos de outra rede voltada à articulação e trocas de
boas práticas com 11 DRs (Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás,
Pará, Paraíba, Maranhão, Bahia e Brasília).
Ź HUB UNIVERSIDADES CORPORATIVAS
Rede formada por empresas e indústrias que possuem universidades corporativas, estruturadas
ou em formação, para o compartilhamento de boas práticas. Uma iniciativa do Sistema Fiep (Sesi
e Copel) que conta com a participação da Sanepar, Electrolux, Rumo, Celesc, Condor, Risotolândia,
Grupo Marista, entre outras organizações.
Ź HUB ODS PARANÁ
Rede formada pelo Pacto Global tendo como organização âncora o Sesi, representando todas
as casas do Sistema Fiep. O objetivo é promover capacitações sobre os ODS para empresas do
Paraná, além de fortalecer o tema da sustentabilidade corporativa.
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ATUAÇÃO SISTÊMICA
Ź ÁREA DE MERCADO DN
Com o objetivo de fortalecer diferentes as áreas de mercado dos DRs, participamos de reuniões
periódicas de alinhamento, apresentações e benchmarking com DN para tratarmos de boas
SU¼WLFDVVREUHSUHFLƬFDÂ¾o, campanhas, CRM, estruturas, novos serviços, etc.
Ź REDE PARANAENSE DE COMPLIANCE
A iniciativa promove ações para difundir as melhores práticas entre as empresas contribuindo
com o avanço da temática para a integridade nos negócios no estado do Paraná. Atualmente é
composta pelo Sesi, CIFAL Curitiba, KPMG, Grupo Marista, Philip Morris e Volvo.
Ź CENTRO INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS (CIN)
A rede CIN apoia as iniciativas do Sistema Fiep que envolvam ações para a internacionalização das
indústrias, tais como prospecção, recepções de delegações estrangeiras, missões internacionais
e rodadas de negócios, ampliamos as oportunidades de prestação de serviço no exterior, assim
como ao fomento de parcerias internacionais que agreguem valor às soluções ofertadas.

PARCERIAS ESTRATÉGICAS
EDUCAÇÃO
Ź FIRST LEGO LEAGUE
Parceria do DN com o Grupo LEGO Education, da Dinamarca para a realização dos Torneios de
Robótica para a troca de conhecimentos e colaboração internacional a partir de competições
TXHGHVDƬDPHVWXGDQWHVDSURSRUHPVROXÂÐHVLQRYDGRUDVSDUDXPSUREOHPDIÈVLFRRXVRFLDO
do mundo real.
Ź BEETOOLS
Parceria exclusiva com o Sistema Fiep (alunos, colaboradores e familiares de primeiro grau) na
oferta de ensino de inglês efetivo, com aulas realizadas remotamente, por meio do aplicativo da
Beetools e que alia metodologia híbrida, recursos de imersão em realidade virtual, tecnologia
de reconhecimento de fala e interação professor-aluno.
Ź BIG BRAIN MICROSOFT
Tem por objetivo capacitar os colaboradores da área educacional para o uso de ferramentas
Microsoft, em especial o Teams, contribuindo para que os docentes enriqueçam as aulas e
utilizem recursos alinhados com as necessidades do ensino remoto, facilitando a interação
com os alunos e dinamizando as aulas.
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SEGURANÇA E SAÚDE
Ź TROFÉU SESI 2020

Conheça mais

Em parceria com o Great Place to Work (GPTW), reconhece e premia as indústrias paranaenses que se destacam pela adoção de práticas que tornam o ambiente de trabalho
mais seguro e saudável.
Ź PARCERIA ENTRE SESI PARANÁ E APAMT
3DUFHULDFRPD$VVRFLDÂ¾R3DUDQDHQVHGH0HGLFLQDGR7UDEDOKR $3$07 DƬPGHDPSOLDU
os esforços para a realização de eventos e atendimento consultivo para a disseminação de
informações e sensibilização dos públicos sobre as iniciativas referentes a saúde ocupacional. Em 2020, a parceria promoveu a Jornada Paranaense de Saúde Ocupacional e 3 lives.
Ź PALESTRAS EM PARCERIA COM O TRT – PROGRAMA SEGURO
A parceria com o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (TRT-PR) durante o ano de
2020 possibilitou a realização de lives com temas relacionados à saúde e segurança em
tempos de pandemia para os servidores públicos e demais convidados.
Ź COMITÊ DE MONITORAMENTO DAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19
O Conselho de Olho na Transparência, que visa o aperfeiçoamento no controle social
e na transparência da gestão pública estadual, criou o Comitê de Monitoramento das
Medidas para Enfrentamento da Covid-19, direcionado ao apoio para as decisões do Poder
([HFXWLYRGRTXDOR6HVLDWXDFRPRLQWHJUDQWH$ƬQDOLGDGHÄUHDOL]DUHVWXGRVIRUPXODU
estratégias, propor ações ao Poder Público e acompanhar sua efetividade atuando, em
FRQMXQWRFRPDVRFLHGDGHFLYLORUJDQL]DGDQDƬVFDOL]DÂ¾RGDDSOLFDÂ¾RGRVUHFXUVRV
públicos destinados a causa.

CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL
Ź SECRETARIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE CULTURA E FUNDAÇÃO CULTURAL DE
CURITIBA
O Sesi Cultura desenvolve parcerias estratégicas com instituições públicas e privadas com
foco em ampliar as ações culturais e evitar o sombreamento de eventos e programas.
Em parceria com 49 Secretarias Municipais de Cultura, realizamos o Circuito Cultural nos
teatros dos municípios. Também desenvolvemos ações de representatividade da indústria
por meio do Conselho de Cultura do Estado (CONSEC). E com a Fundação Cultural, realizamos grandes eventos como as Viradas Culturais, Corrente Cultural, Sesi na Rua, bem
como ações formativas como Seminários sobre Gestão e Direitos Culturais.
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Ź AGENDA 2030
Assumimos o protagonismo no engajamento das indústrias e da sociedade paranaense com
as metas da Agenda 2030 ao liderar ações de mobilização e disseminação em todo o estado,
contribuindo para o crescimento econômico do país, além de incentivar o respeito às pessoas
HDRPHLRDPELHQWH3RUPHLRGDVDJHQGDVJOREDLVGHGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQW¼YHOƬUPDPRV
as seguintes parcerias: Pacto Global - ONU, Princípios para Educação Executiva Responsável
(PRME) - ONU, Centro Internacional de Formação de Autoridades e Líderes (Cifal Curitiba) e
ONU Mulheres.
Ź REDE SUSTENTA PARANÁ
A rede é composta por instituições públicas, como TCU, Justiça Federal, Polícia Federal, UTFPR,
UFPR, IFPR, Prefeitura de Curitiba, Celepar, Copel, entre outros, com o objetivo de melhorar
os processos por meio da sustentabilidade.
Ź GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Parceria que disponibiliza cooperação técnica do Sesi na execução de planejamento de Segurança Pública do Governo do Estado do Paraná. A atividade proporcionou maior visibilidade da
marca Sesi junto ao governo estadual, a formação de redes de cooperação e desenvolvimento
de estudo de interesse para a sociedade.
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CAPITAL INTELECTUAL
PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS
EDUCAÇÃO
Ź OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA (OBA) e MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES
(MOBFOG)
6¾RHYHQWRVDEHUWRV»SDUWLFLSDÂ¾RGHHVWXGDQWHVHFRPXQLGDGHFLHQWÈƬFDHHVFRODUFRP
REMHWLYRGHIRPHQWDURLQWHUHVVHSHOD$VWURQRPLDHSHOD$VWURQ¼XWLFDHFLÅQFLDVDƬQV2
Colégio Sesi CIC recebeu 3 medalhas de prata e 9 medalhas de bronze.
Ź )(,5$'(,129$¢2'$6&,¥1&,$6((1*(1+$5,$6Ǔ),&,¥1&,$6ǔ
Uma das principais feiras brasileiras que difunde o ensino e a pesquisa nas áreas de ciência
e engenharia. Estudantes do Colégio Sesi se destacaram na edição de 2020: 2° lugar no
ranking geral, além de 4 ouros, 2 pratas e 3 bronzes.
Ź )(,5$%5$6,/(,5$'(,1,&,$¢2&,(17¨),&$Ǔ)(%,&ǔ
É um espaço para estudantes apresentarem ideias criativas e inovadores na forma de proMHWRVFLHQWÈƬFRVDJUHJDQGRGLYHUVRVFRQKHFLPHQWRVHKDELOLGDGHV(PDOFDQÂDPRV
R/XJDUQD&DWHJRULD,,,s&LÅQFLDV6RFLDLVHROXJDUJHUDO
Ź 2/,03¨$'$%5$6,/(,5$'(52%®7,&$Ǔ2%5ǔǟ(7$3$(67$'8$/
¤XPDGDVROLPSÈDGDVFLHQWÈƬFDVEUDVLOHLUDVTXHHVWLPXODMRYHQVDDWXDUHPQDVFDUUHLUDV
FLHQWÈƬFRWHFQROÎJLFDVHSURPRYHGHEDWHVHDWXDOL]DÂÐHVQRSURFHVVRGHHQVLQRDSUHQGL]DJHP
(PR&ROÄJLR6HVL/RQGULQDDOFDQÂRXRHOXJDUQDFRPSHWLÂ¾R
Ź 5ª FEIRA DE CIÊNCIAS DA PUCPR

Conheça mais

A Feira de Ciências Jr tem como objetivo o incentivo à criatividade, resolução de problemas
HLQRYDÂ¾RFRQWULEXLQGRHHVWLPXODQGRDHGXFDÂ¾RFLHQWÈƬFDGHMRYHQVFRPSHUƬOSDUD
pesquisa. Em 2020 o Colégio Sesi teve 2 projetos vencedores.
Ź CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS
Uma iniciativa do Sistema Fiep para a construção de estruturas sustentáveis que resultou
QD&HUWLƬFDÂ¾R/(('*ROGSDUDRHGLIÈFLRGR,QVWLWXWR6HQDLGH,QRYDÂ¾RHP(OHWURTXÈPLFD
em Curitiba, onde estão instaladas as turmas do Colégio Sesi.
Além dessas premiações, as seguintes ações do Sesi foram destaque:
TROFÉU SESI
7(67(&29,'Ǖ

Conheça mais

352*5$0$'(35(9(1¢2(25,(17$¢2$&29,'Ǖ
SIPAT ONLINE
VACINA DA GRIPE
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PATENTES
O Departamento Regional do Sesi não possui patentes reconhecidas.

PLATAFORMAS
EDUCAÇÃO
Ź SOLUÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (LMS – LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) –
MOODLE E LMS CONNECT
A solução moodle é utilizada para oferta dos cursos a distância, otimizando os processos que
envolvem tutoria, organização de turmas e registros escolares e a plataforma LMS Connect da
Time to Know fazem parte de um contexto de padronização nacional por meio da integração
com sistema de gestão escolar.
Ź SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR (SGE)
Plataforma utilizada para organização, gestão e controle dos processos educacionais. Em 2020
foram realizados investimentos em integrações/customizações para otimizar os processos
GDJHVW¾RHVFRODUWUD]HQGRPDLVDJLOLGDGHHHƬFLÅQFLDSDUDPHOKRUDURSRVLFLRQDPHQWRGH
mercado do Sesi.
Ź EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA EMPRESAS - AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)
Plataforma de estudo customizada, com centenas de cursos disponíveis em diversas áreas, permitindo a empresa escolher os cursos de acordo com as necessidades e áreas de cada negócio.
Ź MICROSOFT
$VIHUUDPHQWDVGRSDFRWH2ƯFHHPHVSHFLDOR2ƯFHWLYHUDPXPSDSHOLPSRUWDQWHSDUD
os processos educacionais da instituição, pois possibilitaram a migração do modelo presencial
para on-line, permitindo a continuidade das aulas mesmo com o fechamento das escolas. A
FRQWDGR2ƯFHÄXPEHQHIÈFLRGHVWLQDGRDRVDOXQRVSRLVFRQFHGHOLFHQÂDVJUDWXLWDVSDUD
download.

SEGURANÇA E SAÚDE
Ź SESI S+
Sistema integrado e parametrizado nos padrões e metodologia do Sesi de Gestão Ocupacional
em SST e atendimento a questões regulatórias. Com funcionamento 100% on-line, possibilita
a gestão completa e em tempo real, com soluções customizadas às necessidades de cada
empresa, permitindo, inclusive, a integração entre sistemas e de dados.
Ź SESI VIVA+
A plataforma reúne diversas informações relevantes sobre saúde, segurança e ambiente de
WUDEDOKR7UD]XPDPELHQWHXQLƬFDGRGHGDGRVTXHSRVVLELOLWDDJHUDÂ¾RGHLQIRUPDÂÐHV
HVWUDWÄJLFDVTXDOLƬFDGDVHHVWUXWXUDGDVDOÄPGHXPFDQDOGHUHODFLRQDPHQWRHQWUHLQGÕVWULD
trabalhador e Sesi.

35

RELATÓRIO
DE GESTÃO 2020

QUEM SOMOS

SESI|PR

Ź PORTAL VACINAS
&ULDGRSDUDVHURVLVWHPDRƬFLDOGHJHVW¾RGDFDPSDQKDGHYDFLQDÂ¾RGR6HVLQR3DUDQ¼
e das indústrias que aderem às campanhas, permitindo acompanhar todas as etapas até
a conclusão da vacinação.

CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL
Ź APLICATIVO SESI CULTURA
Moderniza e facilita o acesso à cultura pelo trabalhador da indústria, seus dependentes,
alunos e comunidade em geral, que podem consultar digitalmente a programação, a reserva
de lugares e a aquisição de ingressos. O Sesi Paraná é o primeiro a lançar o aplicativo em
todo o país.
Ź PLATAFORMA EMPODERAMENTO DAS MULHERES - TRABALHO E VALORIZAÇÃO

Conheça mais

A plataforma traz relatórios dinâmicos e tempestivos de indicadores sobre equidade de
gênero e raça no Brasil, possibilitando acessar dados por estado e município e comparar
indicadores.
Ź PORTAL ODS

Conheça mais

Reúne informações para dar suporte a todas as instituições no Brasil interessadas na
implementação dos ODS e conta também com informações sobre o desempenho de todos
os municípios e estados brasileiros no alcance das metas.
Ź PORTAL LONGEVIDADE E PRODUTIVIDADE

Conheça mais

2IHUHFHXPFRQMXQWRGHUHODWÎULRVGLQ½PLFRVHPDWHULDLVGLYHUVLƬFDGRVUHODFLRQDGRVDR
trabalho. Os temas abordados demonstram como a segurança e a saúde estão diretamente
ligadas ao bem-estar do trabalhador e sua produtividade, e à competitividade da indústria.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SOLUÇÕES SISTÊMICAS
Ź PLATAFORMAS MICROSOFT
Além das plataformas sistêmicas de apoio aos negócios disponibilizadas pelo DN, o Sesi
Paraná possui também as seguintes plataformas integradas de suporte às suas operações
que contribuem para a efetividade no apoio aos negócios. Por meio das soluções da MicroVRIWXWLOL]DPRVVLVWHPDVSDUDDSRLR»V¼UHDVƬQDQFHLUDFRQW¼ELOWULEXW¼ULDRUÂDPHQWRH
custos, e de patrimônio, além do CRM para a área comercial, de plataforma de colaboração
e produtividade, sistema de Business Intelligence para apoio a tomada de decisão, sistema
de automação de processos, sistema de gestão de serviços e sistema de gestão de projetos.
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METODOLOGIAS
EDUCAÇÃO
Ź COLÉGIO SESI DA INDÚSTRIA
A metodologia educacional do Colégio Sesi da Indústria tem como objetivo a cooperação e o
desenvolvimento de habilidades sociais e humanas, aliada às tecnologias de inovação. A partir
de 2021, com uma nova prática pedagógica que prevê a integração do ensino médio com a
IRUPDÂ¾RWÄFQLFDSURƬVVLRQDOGLUHFLRQDGDDVQHFHVVLGDGHVGDLQGÕVWULDHSDXWDGDHP3URMHWRV
de Trabalho e Aprendizagem, contará com investimentos em tecnologias e equipamentos
modernos que possibilitarão a simulação e experimentação da prática a partir de realidade
virtual.
Ź EJA ENSINO MÉDIO E EJA + QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
Voltados a formação de jovens e adultos no ensino médio, o Sesi, em parceria com o Senai,
UHDOL]DDFDSDFLWDÂ¾RHSRVVLELOLWDDIRUPDÂ¾RSURƬVVLRQDOL]DQWH HPSURFHVVRGHDSURYDÂ¾R 
GRVDOXQRVDSDUWLUGHXPDPHWRGRORJLDGLIHUHQFLDGDGHPDSHDPHQWRSDUDLGHQWLƬFDUDV
competências adquiridas ao longo da vida.

SEGURANÇA E SAÚDE
Ź RISCOS OCUPACIONAIS
6HJXLQGRDVGLUHWUL]HVGR'1HGHƬQLÂÐHVRULXQGDVGRVJUXSRVWÄFQLFRVGHWUDEDOKRHQWUHRV
regionais, a metodologia baseia-se em conceitos da IS0 31000 na gestão de riscos, AIA Adaptado,
Matriz elaborada seguindo estudos desenvolvidos por Mulhausen & Damiano (1998) e pelo
apêndice D da BS 8800 (BSI, 1996), sendo a matriz de risco adaptada elaborada considerando
a probabilidade do risco versus a gravidade ou dano ao trabalhador. Com isso pode-se avaliar
RVULVFRVRFXSDFLRQDLVFODVVLƬF¼ORVSULRUL]DUDVVXDVDÂÐHVGHFRQWUROHEHPFRPRPLWLJ¼ORV
com a elaboração de um plano de ação e controle operacional.
Ź CUIDE-SE + SAÚDE MENTAL
Visa a atuação preventiva e sistêmica, por meio de estratégias de abordagem do tema da
saúde mental e da gestão de riscos psicossociais no trabalho de forma integrada, junto às
lideranças e trabalhadores. Contempla etapas de capacitações para gestores, bem como são
GHVHQYROYLGDVDÂÐHVHGXFDWLYDVHSUHYHQWLYDVMXQWRDRVWUDEDOKDGRUHVSRUPHLRGHRƬFLQDV
temáticas, palestras e mídias informativas.
Ź CIRCUITO SAÚDE
Levando em consideração o bem-estar dos colaboradores das indústrias, foi desenvolvido um
projeto piloto que leva para dentro da empresa exames de saúde e práticas de mindfulness
por meio de um circuito de exames clínicos e orientações, com resultados emitidos em poucos
minutos. É composto por 6 estações: Bioimpedância; Espirometria; Acuidade visual e auditiva;
76+H+HPRJORELQD*OLFDGD3HUƬO/LSÈGLFRH&UHDWLQLQDHmindfulness com Realidade Virtual.

37

RELATÓRIO
DE GESTÃO 2020

QUEM SOMOS

SESI|PR

CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL
Ź NÚCLEOS CRIATIVOS SESI
&RPXPIRUPDWRLQRYDGRUTXHSURSRUFLRQDDRVDUWLVWDVLQLFLDQWHVHSURƬVVLRQDLVGDHFRQRPLD
criativa uma experiência de aperfeiçoamento e capacitação em diferentes linguagens: Artes
Cênicas, Música, Artes Visuais, Audiovisual, Moda e Designer e Games. O grande diferencial
ÄTXHRDOXQRWHPFRQWDWRFRPSURƬVVLRQDLVGHUHQRPHQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOSRUPHLR
de palestras e workshops, e com a realização de um trabalho prático de conclusão de curso
após desenvolver habilidades e conhecimentos no decorrer dos Núcleos completa sua
jornada de aprendizado.
Ź NÚCLEO DE DRAMATURGIA
Inspirado e apoiado pelos Núcleo de Dramaturgia Sesi São Paulo e British Council, tem o
intuito de promover a descoberta e o desenvolvimento de novos dramaturgos, e o aperfeiçoamento e reciclagem de dramaturgos não iniciantes. Constitui-se num programa de
estudos e desenvolvimento de escrita para a cena com atividades que trabalham formas
de criação, num diálogo constante de saberes e compartilhamento de universos estéticos
que possam enriquecer os processos. As ações são realizadas com a participação de artistas
locais e nacionais atuantes nas artes cênicas.
Ź INICIAÇÃO PROFISSIONAL PARA INDÚSTRIA
Visa a expansão da formação de jovens no novo ensino médio e a elevação da qualidade do
ensino. Realizado em conjunto com nossos parceiros, conta com metodologias exclusivas
e abordagens diferenciadas que incluem as temáticas dos ODS e de educação empreendedora para alunos de 12 a 25 anos em situação de vulnerabilidade social nos programas
p,QLFLDÂ¾R3URƬVVLRQDOSDUDD,QGÕVWULDqp6HVL-RYHPQD,QGÕVWULDqHp,QFOXV¾RGH-RYHQV
1HJUDVH1HJURVq
Ź METODOLOGIAS APLICADAS PELO CENTRO DE INOVAÇÃO SESI LONGEVIDADE E
PRODUTIVIDADE (CIS)
Skills 4.0

Conheça mais

,GHQWLƬFDÂ¾RHVLVWHPDWL]DÂ¾RGHKDELOLGDGHVSDUDDLQGÕVWULDEDVHDGDQDOLWHUDWXUD
especializada e em estudos de referência no contexto da quarta revolução industrial.
Indústria Acessível 4.0
3DXWDGRQRFXPSULPHQWRGDOHJLVODÂ¾RHQRUPDWLYRVGDDFHVVLELOLGDGHSHUPLWHLGHQWLƬFDU
DSRVVLELOLGDGHGHLQFOXV¾RGDSHVVRDFRPGHƬFLÅQFLDUHDELOLWDGRVHORQJHYRVDSDUWLUGD
compatibilização de suas características aos postos de trabalho. Congrega a tecnologia
mobile com a plataforma web, possibilitando o diagnóstico em curto espaço de tempo.
Rotas da Diversidade
Têm como objetivo auxiliar indústrias e a sociedade em geral a implementar ações de
inclusão. A metodologia é acompanhada por um roadmap que detalha as ações propostas
para temas de longevidade, diversidade e inclusão, em micro e macroambientes, no curto,
médio e longo prazo.
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Ź PROSPECTIVA ESTRATÉGICA
Aplicada pelo Observatório Sistema Fiep, a Prospectiva Estratégica é uma abordagem que
propicia o planejamento de longo prazo, pois investiga futuros possíveis e explora suas
possibilidades. Diferencia-se de outras metodologias de planejamento ao obter e analisar
as opiniões de diversos atores de forma estruturada, interativa, participativa, coordenada e
sinérgica.
Ź RISCOS CORPORATIVOS
A gestão de riscos corporativos segue as metodologias de Avaliação Geral de Riscos (AGR),
baseada no framework do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) e seguindo as orientações do Projeto de Revisão dos Processos Corporativos desenvolvido
SHOD&1,XPDPHWRGRORJLDSUÎSULDSDUDLGHQWLƬFDÂ¾RHFODVVLƬFDÂ¾RHJHVW¾RGRVSURFHVVRV
riscos e controles para o Sistema S, alinhado as premissas do IBGC e TCU.

39

QUEM SOMOS

RELATÓRIO
DE GESTÃO 2020

SESI|PR

CADEIA DE VALOR
Para atender diretamente aos interesses dos nossos públicos de relacionamento e atingir a missão
da organização temos a Cadeia de Valor do Sistema Fiep que, sistemicamente, apresenta o conjunto de atividades desempenhadas de forma interligada por macroprocessos, além de gerenciar
os processos organizacionais a partir da gestão documental, contribuindo para o atingimento da
proposta de valor a ser entregue e para a melhoria dos resultados frente ao mercado cada vez
mais competitivo, cumprindo, assim, seu papel como agente de transformação.

Cadeia de Valor Sistema Fiep
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MODELO DE GESTÃO DE RISCOS
A alta administração do Sistema Fiep compreende que a qualidade e a efetividade dos controles
internos são fundamentais para alcançar seus objetivos estratégicos. Dessa forma, diversos
esforços foram realizados para fortalecer ainda mais o ambiente de controle e adequar nossas
estruturas e modelo de atuação às necessidades que a natureza das nossas operações, porte,
abrangência e valores requerem, assim como estar em conformidade com os órgãos de controle.
Desta forma, desde 2018 contamos com o Programa de Integridade do Sistema Fiep, que
contempla, dentre suas atividades de controle, um processo contínuo e integrado denominado
Avaliação Geral de Riscos (AGR) que abrange do nível estratégico ao nível operacional, considerando o framework do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) como base metodológica, em linha com as melhores práticas de mercado.
Sendo assim, os riscos estratégicos e institucionais, que já são tratados pela alta administração
por meio da atual estrutura de governança corporativa, passaram a ser monitorados a partir
de uma metodologia integrada e padronizada de mensuração e de resposta aos riscos.
E, como forma de aperfeiçoamento desse trabalho, em 2020 implementamos uma ferramenta
integrada de gestão de riscos e controles internos que torna o processo de monitoramento mais
HƬFD]HSURDWLYRFRQWULEXLQGRSDUDDWRPDGDGHGHFLV¾RHFRPRSODQHMDPHQWRHVWUDWÄJLFR

Monitoramento e Gestão de Riscos
Fonte: Gerência Executiva Jurídica de Riscos e Compliance
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De forma integrada, foi realizado o processo de análise geral de riscos estratégicos e institucionais, e elaborado o Dicionário de Riscos contemplando 36 riscos potenciais do Sistema Fiep,
FODVVLƬFDGRVHFDWHJRUL]DGRVHPXPDOLQJXDJHPFRPXPFRQVLGHUDQGRDVFDUDFWHUÈVWLFDVGRV
negócios. O dicionário foi segregado em 8 grupos de riscos.

Dicionário de Riscos
Fonte: Gerência Executiva Jurídica de Riscos e Compliance

$FODVVLƬFDÂ¾RGRVULVFRVÄGHƬQLGDFRPEDVHQDPÄWULFDGHLPSDFWRHSUREDELOLGDGHHP
consonância com os objetivos estratégicos do Sistema Fiep.
3DUDRVULVFRVRSHUDFLRQDLVWDPEÄPIRLGHVHQYROYLGDXPDPHWRGRORJLDGHLGHQWLƬFDÂ¾RH
FODVVLƬFDÂ¾RVHJXLQGRDVRULHQWDÂÐHVGR3URMHWRGH5HYLV¾RGRV3URFHVVRV&RUSRUDWLYRV
desenvolvido pela CNI, que visa um padrão mínimo para a gestão dos processos, riscos e
controles para o Sistema S, bem como está alinhado com as melhores práticas de Governança
e Gestão de Riscos (IBGC, TCU), que preconizam que a gestão de riscos no âmbito corporativo é
essencial para a boa governança, uma vez que fornece garantia razoável para que os objetivos
organizacionais sejam alcançados.

Metodologia de Avaliação dos Riscos Operacionais

Como ações mitigatórias, temos trabalhado principalmente no redesenho e avaliação da
efetividade de controles, na atualização e estabelecimento de novas políticas e procedimentos
internos, no redesenho de processos de negócio e na evolução constante do Programa de
IntegridadePrograma de Integridade.
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Macroprocesso

Classificação

Estratégico

Origem

Interna/
Externa

Probabilidadede
Ocorrência

Provável

Impacto

Açõesmitigatórias

MuitoAlto

ͲAcompanhamentomensaldosindicadoresdemetas,orçamento,custos,tendocomo
referênciadadosdemercadoerelatóriotrimestraldoDepartamentoNacional.
ͲMonitoramentodosindicadoresdoMasterPlanSistemaFiepereforçodoPortaldaGestão
comoferramentademonitoramento.
ͲPromoçãodeaçõesdedesenvolvimentoindustrialparaagarantiadocumprimentoda
missão.

Governança

ReputaçãoeImagem

Governança

Comunicaçãoe
Divulgação

Estratégico

Interna

Provável

MuitoAlto

ͲCriaçãodeportaldecursosportipodeindústriaefunção/atividade–Customização
/disponibilizaçãodeprodutoseserviçosporsetorindustrial.
ͲRevisãodoportfóliodeprodutosecriaçãodeportaldecursosportipodeindústriae
função.
ͲPodcastLigadonaIndústria.

Governança

Planejamentoe
Orçamento

Estratégico

Interna

Provável

MuitoAlto

ͲRevisãodosindicadoresdecustos,receitasedespesasrealizadoscomacompanhamento
onlinepormeiodepainéisedoPortaldeGestão.
ͲPortaldeGestãoonlineparaacompanhamentodoplanejamentoestratégico.
ͲAnálisedodesempenhodasmetas,orçamento,custos,tendocomoreferênciadadosde
mercadoerelatóriotrimestraldoDepartamentoNacional.
ͲMonitoramentodosindicadoresdenívelestratégico,táticoeoperacionaldoMasterplan
SistemaFiep.
ͲRevisãodoportfóliodeprodutosecriaçãodeportaldecursosportipodeindústriae
função/atividade.

AmbienteExterno

Mudança
Governamental

Estratégico

Externa

Quasecerta

MuitoAlto

Governança

Sucessão

Estratégico

Interna

Provável

Alto

ͲImplantaçãodePlanodeSucessãoparaLiderançaeidentificaçãodeKeyPeople.
ͲRevisãoepadronizaçãodemanuaiseprocedimentosinternos.

Alto

ͲIntegração/customizaçãonosistemadegestãoescolar(SGE)comaotimizaçãodos
processosdagestãoescolar,ganhandomaisagilidadeeeficiência,melhorandoo
posicionamentodemercadodainstituição.
ͲDesenvolvimentodaplataformaLMSŽŶŶĞĐƚĚĂdŝŵĞƚŽ<ŶŽǁ comaotimizaçãode
processosdetutoria,organizaçãodeturmaseregistrosescolaresparaaeducaçãoadistância.
ͲAtualizaçãodossistemasoperacionaisparaasversõesemnuvem(Office365,Sharepoint
online).
ͲAutomatização/robotizaçãodeprocessosdoCSC.

ModelodeNegócio

TransformaçãoDigital

Operação

Infraestruturae
LicençasdeOperação

Estratégico

Interna

Provável

Alto

ͲReestruturaçãodaplataformaEADparaaampliaçãodaofertadecursosdecapacitação
gratuitosàdistânciadeváriosníveisdoSenaiedoIEL(maisde30opções),pormeiodas
FaculdadesdaIndústria.
ͲImplantaçãodenovomodelodeĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ edesegurançaparaasunidades.
ͲCentralizaçãodasatividadesadministrativasrealizadasnasunidadesoperacionais.

Operação

CompraseAquisições

Estratégico

Interna

Possível

Alto

ͲImplementaçãodoprogramadeperformancedefornecedores.
ͲDesenvolvimentoecapacitaçãodosfornecedoressobreosprocessosdevendaparao
SistemaFiep.

Pessoas

Capacitação

Estratégico

Interna

Possível

Alto

ͲDisponibilizaçãodetreinamentosonlinecomtemas:Teletrabalho,LeiGeraldaProteçãode
Dados,SegurançadainformaçãoelançamentodoprogramaAprimorequetrouxecomo
ferramentaparacapacitaçãoocursoConheçaMicrosoftTeams.

Riscos mapeados
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OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

CRPEDVHQDPHWRGRORJLDDSOLFDGDHQRVULVFRVFODVVLƬFDGRVFRPRSULRULW¼ULRVHPVLQHUJLDFRPDJRYHUQDQÂDHGLUHWUL]HVHVWUDWÄJLFDVIRUDP
LGHQWLƬFDGDVRSRUWXQLGDGHVGHFULDÂ¾RGHYDORU
Riscoassociado

ReputaçãoeImagem

Oportunidadeidentificada

Açõesadotadas

ͲAnálisedodesempenhodasmetas,orçamento,custos,tendocomoreferênciadadosdemercadoerelatório
Reforçodaconfiançaereputaçãodaorganização,assegurandoquenossas
trimestraldoDepartamentoNacional.
demandasestejamcontempladasemnossasdiretrizesestratégicas,agregando
ͲMonitoramentodoMasterPlanSistemaFiepereforçodoPortaldaGestãocomoferramentade
valorepromovendooengajamentodoSistemaFiepcomnossospúblicosde
monitoramento.
relacionamento.
ͲPromoçãodeaçõesdedesenvolvimentoindustrialparagarantiadocumprimentodamissão.

Contínuofortalecimentodarelaçãocomasindústrias,ampliandosatisfaçãoe ͲCriaçãodeportaldecursosportipodeindústriaefunção/atividade.
ComunicaçãoeDivulgação representatividade,combaseemofertadeserviçosalinhadosasrespectivas ͲRevisãodoportfóliodeprodutos
necessidades.
ͲPodcastLigadonaIndústria.
Automatizaçãodeindicadoresparamonitoramentodasestratégiasde
respostaàsmudançasnocenárioeconômico,querefletemasdiretrizes
PlanejamentoeOrçamento
nacionaiseregionais,assegurandoodesenvolvimentoesustentabilidade
econômica.

ͲRevisãodeindicadores.
ͲPortaldaGestãoonlineparaacompanhamentodoplanejamentoestratégico.

Crescenteequilíbrionoresultadooperacional,buscandofontesdereceitas
própriasparaproporcionarorçamentoedesenvolvimentosustentáveis,
reduzindoadependênciadearrecadaçãocompulsória.

ͲAnálisedodesempenhodasmetas,orçamento,custoplanejado,tendocomoreferênciadadosdemercadoe
relatóriotrimestraldoDepartamentoNacional.
ͲMonitoramentodoMasterPlanSistemaFiepereforçodoPortaldaGestãocomoferramentade
monitoramento.
ͲRevisãodoportfóliodeprodutosecriaçãodeportaldecursosportipodeindústriaefunção/atividade.

Sucessão

Consolidaçãoeacompanhamentocontínuodasmetasdefinidasno
planejamentoestratégico,visandoampliaraeficiênciadagestãotáticae
operacional,comvistasaodesenvolvimentodeexecutivoselideranças.

ͲImplantaçãodePlanodeSucessãoparaLiderançaseidentificaçãodeKeyPeople.
ͲRevisãoepadronizaçãodemanuaiseprocedimentosinternos.

TransformaçãoDigital

Incorporaçãodenovastecnologiasetendênciasdedigitalizaçãoe
automatização,buscandoacelerareotimizarnossosprocessoseserviços.

ͲIntegraçãoecustomizaçãodoSistemadeGestãoEscolar(SGE).
ͲDesenvolvimentodaplataformaLMSConnectdaTimetoKnow.
ͲAtualizaçãodossistemasoperacionaisparaasversõesemnuvem.
ͲAutomatização/robotizaçãodeprocessosdoCSC.

MudançaGovernamental

Adequaçãoeotimizaçãodainfraestruturadasunidadesvisandoo
InfraestruturaeLicençasde
aperfeiçoamentodosserviçosprestados,bemcomogarantirasegurançae
Operação
integridadedaspessoas.

CompraseAquisições

Capacitação

Fortalecimentodagestãodeexecuçãoepóscompra,desenvolvendo
estratégiasparaaquisiçãodeprodutoseserviçosvisandomelhores
negociaçõesedistribuiçãodosinsumos,assimcomoassertividadena
contrataçãodefornecedores,melhornegociação,qualidade,prazo,redução
decustoemelhoriadaprestaçãodeserviço.

ͲReestruturaçãodaplataformaEADparaampliaçãodaofertadecursosdecapacitaçãogratuitosàdistância.
ͲImplantaçãodenovomodelodeĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ edesegurançaparaasunidades.
ͲCentralizaçãodasatividadesadministrativasrealizadasnasunidadesoperacionais.

ͲImplementaçãodoprogramadeperformancedefornecedores.
ͲDesenvolvimentoecapacitaçãodosfornecedoressobreosprocessosdevendaparaoSistemaFiep.

AmpliaçãodoportfóliodecursosnaplataformadaUniversidadeCorporativa,
ͲDisponibilizaçãodetreinamentosonlinecomtemas:Teletrabalho,LeiGeraldaProteçãodeDados,Segurançada
visandoatualizaçãoereforçodeconceitosparacolaboradoressobreos
informaçãoelançamentodoprogramaAprimorequetrouxecomoferramentaparacapacitaçãoocursoConheça
procedimentosinternosepolíticasemelhorespráticas,taiscomo:
MicrosoftTeams.
teletrabalho,segurançadainformação,compras,entreoutros.

2SRUWXQLGDGHV,GHQWLƬFDGDV
Fonte: Gerência Executiva Jurídica de Riscos e Compliance
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PROGRAMA DE COMPLIANCE
Ǔ&21)250,'$'(ǔ
Mesmo com as incertezas no cenário político e econômica do país, o Sistema Fiep ao longo
dos últimos anos tem investido em estratégia, ferramentas e procedimentos que aumentem
DLQGDPDLVDHƬFLÅQFLDRFRQWUROHHDWUDQVSDUÅQFLDQDDSOLFDÂ¾RGRVUHFXUVRVSRVVLELOLWDQGR
engajar o setor industrial paranaense na adoção de políticas e mecanismos de conformidade.
7DPEÄPLQWHQVLƬFDPRVQRVVRVHVIRUÂRVSDUDIRUWDOHFHUHGLVVHPLQDUDFXOWXUDGHcompliance
internamente e em toda nossa rede de relacionamento, colocando a ética e a transparência
como valores essenciais à construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento sustentável do setor.
Entre as principais iniciativas estão a sensibilização e conscientização dos nossos colaboradores,
parceiros, clientes e fornecedores quanto à temática por meio do Programa de Integridade
do Sistema Fiep e suas respectivas ações, como o tratamento de demandas oriundas do
Canal de Ética e Ouvidoria (online e por telefone) e o mapeamento de riscos estratégicos e
operacionais inerentes às nossas atividades. As ações orientadas à promoção da cultura de
integridade e transparência estimulam a formação de novas lideranças com uma cultura ética
e a institucionalização de mecanismos de compliance, fortalecendo a imagem e a reputação
GDRUJDQL]DÂ¾RHHOHYDQGRRQÈYHOGHFRQƬDQÂDHPWRGRVRVDPELHQWHVGHDWXDÂ¾R
Nosso compromisso com modelos de gestão éticos e socialmente responsáveis também se
concretiza por meio da Rede Paranaense de Compliance, criada em 2018 em conjunto com o
CIFAL Curitiba, com o propósito de fomentar a troca de experiências e conhecimento sobre
integridade no ambiente corporativo. Aliadas a essas ações, permanecemos como signatários
do Pacto Global, sempre pautando nosso trabalho em valores fundamentais nas áreas de
direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.
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Programa de Compliance - Linha do Tempo
Fonte: Gerência Executiva Jurídica de Riscos e Compliance

͕ĞŵϮϬϮϬƉƌŝŽƌŝǌĂŵŽƐĞƐĨŽƌĕŽƐŶĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂ>Ğŝ'ĞƌĂůĚĞWƌŽƚĞĕĆŽĚĞĂĚŽƐ
;>'WͿ͕ǀŝŐĞŶƚĞĚĞƐĚĞĂŐŽƐƚŽ͘ŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƌĞĂůŝǌĂĕƁĞƐĚĞƐƚĞƉƌŽũĞƚŽƚĞŵŽƐ͗

Função DPO e processo consultivo para as áreas do Sistema Fiep.
Atualização dos sites do Sistema, incluindo termo de aceite para
navegação e consentimento para coleta de dados pessoais.
Política de Privacidade de Dados (interna e institucional).
Comunicados e informações para conscientização dos colaboradores.
Materiais informativos sindicatos - Guia para conformidade com a Lei.
Diagnóstico do ambiente de Segurança da Informação.
Inventário de Dados Pessoais do Sistema Fiep | + 300 processos
mapeados e catalogados
Treinamento Universidade Corporativa

Ações do Projeto de Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados
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RELACIONAMENTO COM
ÓRGÃOS DE CONTROLE
Inserido dentro de uma estrutura organizada com foco no atendimento do segmento industrial,
o Sesi mantém estreito relacionamento com o TCU, perseguindo a melhoria contínua do seu
ambiente de controle, das práticas de compliance, de integridade e de transparência de seus
atos de gestão.
As recomendações expedidas por esse órgão de controle servem de apoio à governança e às
iniciativas voltadas ao fortalecimento da gestão de riscos corporativos e de sua sistemática
GHFRQWUROHVLQWHUQRVFRQIHULQGRDLQGDPDLVHƬFLÅQFLDHWUDQVSDUÅQFLDQDDSOLFDÂ¾RGRVVHXV
recursos.
$HQWLGDGHÄSHUPDQHQWHPHQWHƬVFDOL]DGDSHOR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QL¾R 7&8 HRVHX
RUÂDPHQWRÄUDWLƬFDGRSHOR0LQLVWÄULRGD&LGDGDQLD3DUDWDQWRFXPSUHDVGHOLEHUDÂÐHVH
recomendações expedidas por tais órgãos, que compreendem a prestação de contas do seu
desempenho, assim como o esclarecimento ou atendimento a eventuais apontamentos que
SRVVDPVXUJLUDRORQJRGDVƬVFDOL]DÂÐHVUHDOL]DGDV
Para reforçar nosso compromisso com uma gestão ética e transparente, divulgamos os resultados no Portal da Transparência que permite a todo cidadão o acesso às informações institucionais, que são atualizadas periodicamente. Dentre uma série de informações institucionais
que podem ser consultadas estão o Orçamento e Execução Orçamentária com os principais
LQGLFDGRUHVƬQDOÈVWLFRVHDV'HPRQVWUDÂÐHV&RQW¼EHLV(VWUXWXUD2UJDQL]DFLRQDOUHPXQHUDWÎULD
e dos dirigentes; Competências, legislação e as principais normas que nos regem.
A seguir, apresentamos as deliberações apontadas em 2020 pelo TCU ao Sesi/PR:
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ACÓRDÃONº1534/2020Ͳ
TCUͲPlenário

ĞůŝďĞƌĂĕĆŽ

ACÓRDÃONº1534/2020Ͳ
TCUͲPlenário

ĞƐĐƌŝĕĆŽĚĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ

9.4
9.5

9.4.promoveroenviodeciência,nostermosdaResoluçãoTCUn.º315,de2020,comvistasà
supervenienteadoçãodasmedidascabíveisemproldaprevençãooucorreçãodasirregularidades
ŶǑĚŽŝƚĞŵ
ĞƐĐƌŝĕĆŽĚĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ
ouimpropriedadespeloServiçoSocialdaIndústrianoEstadodoParaná(SesiͲPR)epeloServiço
NacionaldeAprendizagemIndustrialnoEstadodoParaná(SenaiͲPR),emconjuntocomoSistema
9.4
9.4.promoveroenviodeciência,nostermosdaResoluçãoTCUn.º315,de2020,comvistasà
Fiep,paraque,ematençãoaosprincípiosadministrativoͲconstitucionaisdalegalidadeeda
9.5
supervenienteadoçãodasmedidascabíveisemproldaprevençãooucorreçãodasirregularidades
eficiência,adotemtodasasprovidênciasnecessáriasparaimpedirainjustificadaadoçãoda
ouimpropriedadespeloServiçoSocialdaIndústrianoEstadodoParaná(SesiͲPR)epeloServiço
concorrênciaemdetrimentodopregãoeletrônico,contrariandoajurisprudênciadoTCU,a
NacionaldeAprendizagemIndustrialnoEstadodoParaná(SenaiͲPR),emconjuntocomoSistema
exemplodosAcórdãos5/2016,3.016/2015,2.605/2015,1.519/2015,doPlenário,edoAcórdão
Fiep,paraque,ematençãoaosprincípiosadministrativoͲconstitucionaisdalegalidadeeda
10264/2018ͲTCUͲSegundaCâmara,anteaeventualcaracterizaçãodoatodegestãoantieconômica
eficiência,adotemtodasasprovidênciasnecessáriasparaimpedirainjustificadaadoçãoda
tendentea,entreoutraspenalidades,resultarnaaplicaçãodamultaprevistanoart.58daLein.º
concorrênciaemdetrimentodopregãoeletrônico,contrariandoajurisprudênciadoTCU,a
8.443,de1992,emdesfavordosresponsáveis.
exemplodosAcórdãos5/2016,3.016/2015,2.605/2015,1.519/2015,doPlenário,edoAcórdão
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Interpostorecursoemfacededecisãoqueapreciou
representaçãosobreindíciosdeirregularidadeem
WƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĂĚŽƚĂĚĂƐͬĂĕƁĞƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ
concorrênciadestinadaàcontrataçãodosserviçosde
facilitiesemproldoatendimentoàsunidadesdoSistema
Interpostorecursoemfacededecisãoqueapreciou
Fiep.PeloAcórdão2776/2020–Plenário,orecursofoi
representaçãosobreindíciosdeirregularidadeem
conhecidoeteveprovimentoparcial,promovendonova
concorrênciadestinadaàcontrataçãodosserviçosde
redaçãoparaoitem9.5doAcórdãon.º1534/2020–TCU–
facilitiesemproldoatendimentoàsunidadesdoSistema
Plenário.Sobreoméritodadecisão,aentidadeestá
Fiep.PeloAcórdão2776/2020–Plenário,orecursofoi
promovendoasaçõesnecessáriasparaatendimentoda
conhecidoeteveprovimentoparcial,promovendonova
presentedeterminação.
redaçãoparaoitem9.5doAcórdãon.º1534/2020–TCU–

Plenário.Sobreoméritodadecisão,aentidadeestá
10264/2018ͲTCUͲSegundaCâmara,anteaeventualcaracterizaçãodoatodegestãoantieconômica promovendoasaçõesnecessáriasparaatendimentoda
9.5.promoveroenviodeciência,nostermosdaResoluçãoTCUn.º315,de2020,comvistasà
tendentea,entreoutraspenalidades,resultarnaaplicaçãodamultaprevistanoart.58daLein.º presentedeterminação.
supervenienteadoçãodasmedidascabíveisemproldaprevençãooucorreçãodasirregularidades
8.443,de1992,emdesfavordosresponsáveis.
ouimpropriedadespeloServiçoSocialdaIndústrianoEstadodoParaná(SesiͲPR)epeloServiço
NacionaldeAprendizagemIndustrialnoEstadodoParaná(SenaiͲPR),emconjuntocomoSistema
9.5.promoveroenviodeciência,nostermosdaResoluçãoTCUn.º315,de2020,comvistasà
Fiep,paraque,ematençãoaosprincípiosadministrativoͲconstitucionaisdalegalidadeeda
supervenienteadoçãodasmedidascabíveisemproldaprevençãooucorreçãodasirregularidades
eficiência,adotemtodasasprovidênciasnecessáriasparaque,nocorrespondenteregulamento
ouimpropriedadespeloServiçoSocialdaIndústrianoEstadodoParaná(SesiͲPR)epeloServiço
licitatóriopróprio,oSesieoSenaipassemapreverousoobrigatóriodopregãoeletrônicoparaa
NacionaldeAprendizagemIndustrialnoEstadodoParaná(SenaiͲPR),emconjuntocomoSistema
contrataçãodosserviçosdeengenhariacomuns,aíincluídososeventuaisserviçoscomunsde
Fiep,paraque,ematençãoaosprincípiosadministrativoͲconstitucionaisdalegalidadeeda
facilities,emsintonia,porexemplo,comaregulamentaçãoprocedidapeloDecretoFederaln.º
eficiência,adotemtodasasprovidênciasnecessáriasparaque,nocorrespondenteregulamento
10.024,de2019.
licitatóriopróprio,oSesieoSenaipassemapreverousoobrigatóriodopregãoeletrônicoparaa
contrataçãodosserviçosdeengenhariacomuns,aíincluídososeventuaisserviçoscomunsde
facilities,emsintonia,porexemplo,comaregulamentaçãoprocedidapeloDecretoFederaln.º
10.024,de2019.

ACÓRDÃONº4536/2020Ͳ
TCUͲPlenário

9.1.2

ACÓRDÃONº4536/2020Ͳ
TCUͲPlenário

9.1.2

ACÓRDÃONº7128/2020Ͳ
TCU–SegundaCâmara

9.1

ACÓRDÃONº7128/2020Ͳ
TCU–SegundaCâmara

9.1

9.1.2.proverparcialmenteaqueleapresentadopeloSesi/PR,demodoaalterarosubitem9.6.3do FoiinterpostorecursocontraoAcórdãonº2812/2019–
Acórdão2812/2019ͲTCUͲPlenário,quepassaavigorarcomaseguinteredação:
TCU–Plenárioqueconsiderouparcialmenteprocedente
representaçãosobrepossíveisirregularidadeempregão
"9.6.3.somentepromovaaaquisiçãodequaisquerequipamentos,móveiseacessóriosem
presencialparaofornecimentodeunidadesmóveis
9.1.2.proverparcialmenteaqueleapresentadopeloSesi/PR,demodoaalterarosubitem9.6.3do
FoiinterpostorecursocontraoAcórdãonº2812/2019–
conjuntocomosrespectivosveículossemirreboquedotipobaúquandoavantagemeconômica
multifuncionais,incluindoosequipamentos,omobiliárioe
Acórdão2812/2019ͲTCUͲPlenário,quepassaavigorarcomaseguinteredação:
TCU–Plenárioqueconsiderouparcialmenteprocedente
dessaformadecontrataçãorestarefetivamentedemonstradamedianteamplapesquisade
osacessórios.Comanovaredaçãoparaoitem9.6.3do
representaçãosobrepossíveisirregularidadeempregão
mercadoouquandoaaquisiçãodessessuprimentosemlotesdistintosresultaremcomprovado
acórdãoacimareferido,aentidadeestápromovendoas
"9.6.3.somentepromovaaaquisiçãodequaisquerequipamentos,móveiseacessóriosem
presencialparaofornecimentodeunidadesmóveis
comprometimentodaqualidadedosveículosͲescola,devendoserexigidodasempresaslicitantes,
açõesnecessáriasparaatendimentodapresente
conjuntocomosrespectivosveículossemirreboquedotipobaúquandoavantagemeconômica
multifuncionais,incluindoosequipamentos,omobiliárioe
emqualquercaso,odetalhamento,emsuaspropostas,dopreçounitáriodecadaitemlicitado".
determinação.
dessaformadecontrataçãorestarefetivamentedemonstradamedianteamplapesquisade
osacessórios.Comanovaredaçãoparaoitem9.6.3do

mercadoouquandoaaquisiçãodessessuprimentosemlotesdistintosresultaremcomprovado
acórdãoacimareferido,aentidadeestápromovendoas
InterpostorecursocontraoAcórdão11.770/2018ͲTCUͲ2ª
9.1.conhecerdorecursointerposto,para,nomérito,darͲlheprovimentoparcial,deformaaalterar
comprometimentodaqualidadedosveículosͲescola,devendoserexigidodasempresaslicitantes, açõesnecessáriasparaatendimentodapresente
Câmara,nosautosdeRepresentaçãoapresentadasobre
aredaçãodosubitem9.2doAcórdão11770/2018ͲTCUͲSegundaCâmara,quepassariaavigorarnos determinação.
emqualquercaso,odetalhamento,emsuaspropostas,dopreçounitáriodecadaitemlicitado".
seguintestermos:
supostasirregularidadesrelacionadasaoConvite
749/2018,promovidopeloServiçoSocialdaIndústriaͲSesiͲ
9.1.conhecerdorecursointerposto,para,nomérito,darͲlheprovimentoparcial,deformaaalterar InterpostorecursocontraoAcórdão11.770/2018ͲTCUͲ2ª
"darciênciaàadministraçãodoSesiͲPRedoSenaiͲPRdeque,paraoprosseguimentodelicitação
Câmara,nosautosdeRepresentaçãoapresentadasobre
aredaçãodosubitem9.2doAcórdão11770/2018ͲTCUͲSegundaCâmara,quepassariaavigorarnos PRepeloServiçoNacionaldeAprendizagemIndustrialͲ
namodalidadeconvite,nocasodehavermenosde5(cinco)propostasválidas,hánecessidadede SenaiͲPR.Orecursofoiconhecidoeteveprovimento
seguintestermos:
supostasirregularidadesrelacionadasaoConvite
parcial,conferindonovaredaçãodosubitem9.2do
apresentarjustificativasquantoàpossibilidadedecompetiçãoequantoaopreço,devendotais
749/2018,promovidopeloServiçoSocialdaIndústriaͲSesiͲ
Acórdão11770/2018ͲTCUͲSegundaCâmara.Comisso,a
justificativasseremanalisadaseratificadaspelaautoridadecompetente,conformedispostonos
PRepeloServiçoNacionaldeAprendizagemIndustrialͲ
"darciênciaàadministraçãodoSesiͲPRedoSenaiͲPRdeque,paraoprosseguimentodelicitação
entidadeestápromovendoasaçõesnecessáriaspara
artigos5ºe6ºdoRegulamentodeLicitaçõeseContratos".
SenaiͲPR.Orecursofoiconhecidoeteveprovimento
namodalidadeconvite,nocasodehavermenosde5(cinco)propostasválidas,hánecessidadede
atendimentodapresentedeterminação.
parcial,conferindonovaredaçãodosubitem9.2do
apresentarjustificativasquantoàpossibilidadedecompetiçãoequantoaopreço,devendotais
justificativasseremanalisadaseratificadaspelaautoridadecompetente,conformedispostonos
artigos5ºe6ºdoRegulamentodeLicitaçõeseContratos".

Deliberações TCU
Fonte: Gerência Executiva Jurídica de Riscos e Compliance

Acórdão11770/2018ͲTCUͲSegundaCâmara.Comisso,a
entidadeestápromovendoasaçõesnecessáriaspara
atendimentodapresentedeterminação.

49

GESTÃO,
ESTRATÉGIAE
DESEMPENHO

GESTÃO, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

RELATÓRIO
DE GESTÃO 2020

SESI|PR

GOVERNANÇA
A governança corporativa vem ganhando força e destaque tanto em organizações privadas
quanto públicas, pois norteia o sistema organizacional na busca de resultados sustentáveis e
perenes das ações. Pautada em 5 princípios, o modelo de Governança Corporativa do Sistema
Fiep está em constante evolução à medida que novas legislações são implementadas ou novas
práticas são incorporadas nos meios corporativos, além de considerar os direcionadores,
necessidades e expectativas das partes interessadas.

Princípios Governança Corporativa Sistema Fiep

Para tanto, a estrutura de governança do Sistema Fiep possibilita um efetivo diálogo e participação das partes interessadas a partir dos diversos canais de acesso ao cidadão ou por meio
GDVUHXQLÐHVWDQWRUHJXODPHQWDUHVRQGHV¾RGHƬQLGDVDVHVWUDWÄJLDVHWRPDGDVDVGHFLVÐHV
FROHJLDGDVTXDQWRSDUDGLVFXVVÐHVHUHƮH[ÐHVDFHUFDGHWHP¼WLFDVYROWDGDVDVQHFHVVLGDGHV
do setor industrial, assegurando, assim, que os esforços serão destinados para o cumprimento
da missão institucional de cada entidade e o atingimento dos objetivos estratégicos.
Para que as soluções ofertadas sejam convertidas em benefícios à sociedade, o modelo praticado conta com instrumentos essenciais com foco na efetividade das estratégias e processos
implementados. Desta forma, dispõe de mecanismos que contribuem para o desdobramento
HPRQLWRUDPHQWRGDVHVWUDWÄJLDVHSDUDDOFDQÂDUDHQWUHJDGHYDORUDRVEHQHƬFL¼ULRV
Além disso, norteados pelo Programa de Integridade que busca continuamente a disseminação
da cultura de compliance e da conduta ética, apoiado pelo Código de Conduta, Canal de Ética
e Ouvidoria contamos com ações voltadas ao atendimento dos princípios de transparência e
prestação de contas, além de iniciativas orientadas à gestão de riscos e controles que direcionam nossas ações.
A percepção dos resultados para a sociedades, bem como a prestação de contas as instâncias de
ƬVFDOL]DÂ¾RSRGHPVHUDFRPSDQKDGDVSHOR3RUWDOGD7UDQVSDUÅQFLDHSRUPHLRGRV5HODWÎULRV
de Gestão e de Sustentabilidade, que apresentam o desempenho a aplicação dos recursos.
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Mecanismos de Governança e Gestão Sistema Fiep

Para 2021 será realizado o aprimoramento do modelo, considerando a maturidade da integração da gestão das 4 entidades e as mudanças impulsionadas pela pandemia, que trouxeram
novas necessidades e uma nova realidade para o dia a dia do Sistema Fiep.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O Sesi no Paraná atua em alinhamento com a estratégia nacional, cujo planejamento foi consolidado no Plano Estratégico Sesi e Senai 2020-2024, organizado em torno de quatro eixos
HVWUDWÄJLFRVGHDWXDÂ¾RSUHYLVWRVSDUDRVSUÎ[LPRVFLQFRDQRVGHƬQLGRVDSDUWLUGRVGHVDƬRV
para a competividade da indústria e dos diferenciais estratégicos e do propósito organizacional
do Sesi e Senai.
&RPRIRFRGHDMXGDURSDÈVDVXSHUDUGHVDƬRVGDFRPSHWLYLGDGHLQGXVWULDOHHOHYDUDSURGXWL
vidade, promovendo um ambiente promissor para as indústrias se modernizarem e para que os
trabalhadores estejam preparados para contribuir com impulsionamento do setor produtivo
para o futuro, seu desdobramento se dá a partir da Árvore Estratégica, na qual os elementos
se inter-relacionam demonstrando o valor entregue pelo Sesi à sociedade. Está dividido em
(L[RV(VWUDWÄJLFRVGHDWXDÂ¾RHRUJDQL]DGRHP2EMHWLYRV(VWUDWÄJLFRVFODVVLƬFDGRVQDVSHUV
pectivas Negócios e Clientes, Habilitadores e Gestão, que indicam o que deve ser feito para
se garantir a realização do propósito e, por consequência, o alinhamento às necessidades da
indústria e do país.
O monitoramento e a medição do desempenho são feitos por meio de indicadores que representam o grau de alcance dos resultados a partir das metas estabelecidas. Tais indicadores visam
medir o impacto da atuação de cada regional e, consequentemente do nacional, evidenciando
as transformações no ambiente industrial, a nível estadual e nacional, e possibilitando uma
melhor divulgação do valor gerado para os públicos de interesse.

52

GESTÃO, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

RELATÓRIO
DE GESTÃO 2020

SESI|PR

Árvore Estratégica - Plano Estratégico Sesi e Senai 2020-2024
Fonte: Departamento Nacional
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E a nível estadual, alinhado ao direcionamento do DN, o Sistema Fiep desenvolve suas as ações
com base no Master Plan Sistema Fiep 2031, modelo criado para nortear as ações do Sistema
Fiep ao longo dos anos. Lançado em 2018, sua construção seguiu a metodologia do Balanced
Scorecard (BSC) e se concretizou em um modelo próprio. Sua concepção foi baseada em estudos
de mercado e literaturas, alinhado com as orientações estratégicas da CNI e necessidades do
VHWRULQGXVWULDOLGHQWLƬFDGDVDSDUWLUGDV&DUDYDQDVGH3ODQHMDPHQWR(VWUDWÄJLFRsURGDGDV
com empresários e agentes locais para levantamento das necessidades de cada setor/região.
O modelo traduz a visão das 4 entidades (Fiep, Sesi, Senai e IEL) e está estruturado em torno
das áreas de atuação: Defesa de Interesses; Educação; Segurança, Saúde e Meio Ambiente; e,
Tecnologia e Inovação (áreas de negócios), e, Desempenho do Sistema Fiep (áreas de apoio
aos negócios).
Contemplando diversas informações estratégicas, o Master Plan Sistema Fiep 2031 é o mapa
que apresenta os caminhos para guiar as decisões e ações da organização. Sua gestão é
orientada pela estrutura de governança, onde é possível visualizar a atribuição de papéis e
UHVSRQVDELOLGDGHVEHPFRPRSHODGHƬQLÂ¾RGHPHWDVHLQGLFDGRUHVSDUDDPHQVXUDÂ¾RDFRP
panhamento e divulgação dos resultados obtidos no curto, médio e longo prazo. A governança
também é responsável pelas revisões e atualizações periódicas do planejamento estratégico
e por promover o engajamento necessário para sua execução, com vistas ao fortalecimento
do Sistema Fiep no seu papel frente ao desenvolvimento da indústria paranaense.
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Master Plan Sistema Fiep 2031
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As ações diretamente relacionadas ao planejamento estratégico e seus desdobramentos são
monitoradas por meio do Portal de Gestão, com acesso restrito aos cargos de gestão, e de
painéis de Business Intelligence, para monitoramento dos indicadores e resultados organizacionais, onde é possível visualizar a relação entre as metas táticas e os objetivos estratégicos,
garantindo o empoderamento e responsabilização de todos no alcance das estratégias da organização. O acompanhamento dos indicadores serve como balizador para seu desdobramento
e para apoio à tomada de decisões considerando os resultados alcançados em cada exercício.
Com foco na busca pela qualidade dos produtos e serviços ofertados pelas empresas e nas
GHPDQGDVLQGXVWULDLVDHVWUDWÄJLDHVWDGXDOSRGHVHUREVHUYDGDQDƬJXUDDVHJXLU

ESTRATÉGIA ESTADUAL
CONSULTORIAS EM
PROCESSOS E PRODUTOS
• PESQUISA, DESENVOLVIMENTO
& INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
• SERVIÇOS METROLÓGICOS
•

TECNOLOGIA

INTERNACIONALIZAÇÃO •
COOPERAÇÃO TÉCNICA •

•

GESTÃO DA INOVAÇÃO
• INCUBAÇÃO E ACELERAÇÃO
• MOBILIDADE

INOVAÇÃO E
COMPETITIVIDADE
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO •
PROMOÇÃO DA SAÚDE •
SESI CUIDE-SE+ •
SESI VIVA+ •

SEGURANÇA
E SAÚDE

EDUCAÇÃO BÁSICA
• EDUCAÇÃO CONTINUADA
• ENSINO TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE
• ENSINO SUPERIOR
• EDUCAÇÃO EXECUTIVA
• CULTURA
•

EDUCAÇÃO

Indústria e seus
Trabalhadores
Focos Estratégicos Estaduais no Paraná

A partir de 2020, frente às necessidades de resposta do Sistema Fiep ao cenário que vem
sendo vivenciado no período da pandemia e de retomada da economia, foi elaborado o
7ULSÄ(VWUDWÄJLFRHGHƬQLGRRV'LUHFLRQDGRUHV(VWUDWÄJLFRVSDUDDFRPSDQKDUDHYROXÂ¾RGRV
indicadores e resultados do período.

56

GESTÃO, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

RELATÓRIO
DE GESTÃO 2020

SESI|PR

dƌŝƉĠƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ^ŝƐƚĞŵĂ&ŝĞƉ

Estruturado em torno dos pilares de Portfólio, Estruturas e Pessoal, o Tripé Estratégico buscou
direcionar a atuação da entidade para garantir a qualidade dos serviços ofertados adequando
o portfólio a nova realidade, além de continuamente avaliar a capacidade das estruturas e do
FRUSRWÄFQLFRIUHQWHDDWXDOUHDOLGDGHYLVDQGRDPDQXWHQÂ¾RGDVDÕGHƬQDQFHLUD

PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação e Orçamento do Sesi no Paraná é norteado pelo Plano Estratégico Nacional
Sesi e Senai e pelo Master Plan Sistema Fiep 2031. É uma ferramenta de gestão elaborada
anualmente e por meio da qual organizamos as ações que serão realizadas nos níveis estratéJLFRW¼WLFRHRSHUDFLRQDOGHƬQLQGRDVLQLFLDWLYDVHRRUÂDPHQWRQHFHVV¼ULRVSDUDH[HFXÂ¾RH
alcance dos objetivos e metas propostos para o período.
O desdobramento das estratégias é feito por meio das Unidades de Negócio, responsáveis por
SURSRUHJHULUDVLQLFLDWLYDVTXHGHƬQHPDVPHWDVIÈVLFDVHRUÂDPHQW¼ULDVSDUDFDGDLQLFLDWLYD
proposta, sejam elas estratégicas ou não, com foco na consecução dos objetivos institucionais.
Em seguida, o Plano de Ação e Orçamento do Sesi no Paraná passa pela análise e aprovação
do Conselho Regional e então é submetido ao Conselho do Sesi Nacional para compor o Plano
de Ação do Departamento Nacional.
O Sesi no Paraná segue a orientação do DN para a elaboração do seu Plano de Ação e Orçamento, que é utilizado para o monitoramento do planejamento anual e como referência para
DSUHVWDÂ¾RGHFRQWDV»VRFLHGDGHHDRVÎUJ¾RVƬVFDOL]DGRUHV
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A seguir apresentamos os Objetivos Estratégicos do Sesi para 2020, contemplados no Plano
de Ação e Orçamento Suplementado 2020 do Sesi/PR, compondo o conjunto de iniciativas
SUHYLVWDVSDUDRH[HUFÈFLRYLVDQGRRDOFDQFHGRVGHVDƬRVGHVWHUHJLRQDO

Expandir a formação de jovens no Novo Ensino Médio com foco
HP67($0SULRUL]DQGRDIRUPDÂ¾RWÄFQLFDSURƬVVLRQDOFRP
DOWRSDGU¾RGHTXDOLGDGHHPHWRGRORJLDÕQLFD

matrículas no

(OHYDUDHVFRODULGDGHGHMRYHQVHDGXOWRVFRP
HGXFDÂ¾RSURƬVVLRQDOHUHFRQKHFLPHQWRGHVDEHUHV

55% de conclusão na

(OHYDUDTXDOLGDGHGRHQVLQRIXQGDPHQWDODSDGUÐHV
LQWHUQDFLRQDLVGHDYDOLDÂ¾R
$XPHQWDUDTXDOLGDGHGR(QVLQR0ÄGLRSDUDRSDWDPDU
GHUHIHUÅQFLDQDFLRQDO
,QWHQVLƬFDUDHƬFLÅQFLDRSHUDFLRQDOGDJUDWXLGDGHFRP
DGHUÅQFLD»VHVWUDWÄJLDVQDFLRQDLV
$ODYDQFDUDVHJXUDQÂDHDVDÕGHQDLQGÕVWULDSRUPHLR
GHSURGXWRVHVHUYLÂRVLQRYDGRUHV
,PSXOVLRQDUDLQWHOLJÅQFLDGHPHUFDGRHGHQHJÎFLRV
SDUDDPSOLDUDFREHUWXUDGHDWHQGLPHQWR»LQGÕVWULD

Novo Ensino Médio

(-$3URƬVVLRQDOL]DQWH

55% dos alunos no nível

avançado/ adequado de
SURƬFLÅQFLDHPSRUWXJXÅVH
matemática na Prova Brasil

568 de nota média
no ENEM

 GHDGHUÅQFLDGD
RIHUWDGHJUDWXLGDGH»
HVWUDWÄJLDGR6(6,

 vidas ativas na
SODWDIRUPD5HGH6(6,9LYD
 empresas
industriais atendidas

WůĂŶŽĚĞĕĆŽĞKƌĕĂŵĞŶƚŽ^ƵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽʹ^ĞƐŝͬWZϮϬϮϬ
&ŽŶƚĞ͗'ĞƌġŶĐŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕KƌĕĂŵĞŶƚŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ
EŽƚĂ͗ƐŵĞƚĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵĂŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͕ĂĐŽƌĚĂĚŽƐĞƌĞƉŽƌƚĂĚŽƐĂŽEĐŽŶĨŽƌŵĞĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚŽƐŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͘

Vale ressaltar que no decorrer do ano foi elaborado o Plano de Ação Suplementado 2020 do
6HVLQR3DUDQ¼WHQGRFRPREDVHR3ODQR2ƬFLDO)RUDPPDQWLGDVDVSULQFLSDLVPHWDV
e previsões orçamentárias, mas também revistas as iniciativas e projeções considerando a
pandemia do Covid-19 e os impactos previstos, tais como: a redução do compulsório em 50%
por 3 meses, possível queda de produção de matrículas e das receitas de serviço, redução da
capacidade instalada devido a diminuição de carga horária e a suspensão de colaboradores
devido a aplicação da MP936/20, além de adaptações necessárias à retomada das operações
(presencial ou remota). Em virtude do cenário e dos boletins governamentais, imaginava-se que
as medidas restritivas durariam poucos meses. Contudo, mesmo com as medidas restritivas e
GHFRQWUROHDTXDUHQWHQDDYDQÂRXSDUDRDQRVHJXLQWHHYHQWRTXHMXVWLƬFDDQ¾RUHDOL]DÂ¾R
de algumas metas suplementadas previstas para o exercício.
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AMBIENTES E CONTEXTOS
EXTERNOS
A pandemia mundial causada pela Covid-19 demandou a adoção de medidas de ordem sanitária para controle e estabilização do avanço do vírus em um esforço generalizado de todos os
países. O ano de 2020 foi marcado pela necessidade de adoção de medidas de restrição social
e de locomoção, bem como o fechamento de setores comerciais e produtivos não essenciais,
que impactaram diretamente a economia dos países e suas expectativas de crescimento
projetadas no início do ano.
De acordo com o último relatório, o FMIƼ prevê uma retração do Produto Interno Bruto
(PIB) mundial de -4,4%. Para 2021, acreditando na recuperação da economia, as projeções
têm apontado para um maior dinamismo da atividade econômica mundial. No entanto, nos
dois principais centros da economia mundial, EUA e Zona do Euro, apesar do crescimento
SURMHWDGRRVLQGLFDGRUHVDLQGDV¾RLQVXƬFLHQWHVSDUDUHFXSHUDUDVSHUGDVGRDQRGH2
destaque das projeções é a região asiática, sobretudo, a economia chinesa com a projeção de
um crescimento de 8,2%.
No Brasil, conforme análise realizada pelo Banco Mundial a estimativa para 2020 é um PIB de
-4,5% e que o emprego formal, as horas trabalhadas e a renda do trabalhador apresentem
queda acentuada, com variações consideráveis na retomada econômica. No terceiro trimestre
de 2020, a economia brasileira encolheu -3,9%, um resultado melhor quando comparado com
RVGDGRVGLYXOJDGRVGRVHJXQGRWULPHVWUH&RQWXGRLGHQWLƬFDVHXPVLQDOGHDOHUWDSDUDRV
dados divulgados sobre o consumo das famílias, indicador responsável por aproximadamente
63% do PIB brasileiro, que apresentou resultado negativo nesse trimestre.
2TXHHYLWRXXPDFRQWUDÂ¾RPDLRUGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDIRLRSDFRWHGHHVWÈPXORVƬVFDLVSDUD
enfrentar a pandemia está entre os maiores do mundoƽ. Algumas medidas para frear a crise
foram o auxílio emergencial para trabalhadores informais e da área da cultura e entretenimento,
programa de retenção de empregos, recursos para a saúde, transferências de recursos para
estados e municípios, e garantia de créditos em empréstimos para as empresas.
Apesar dos esforços para conter os efeitos negativos da pandemia, as estimativas de desemprego
da população economicamente ativa para 2020 deverá encerrar-se no patamar de 13,9%,
segundo projeção realizada pelo Banco Bradesco e de 14,2% para o Banco Itaú. As projeções
dessas agências indicam para 2021 uma taxa de desemprego estimada de 14,6% (Bradesco)
e 14,2% (Itaú).
$DQ¼OLVHGR,3($  FRQVLGHUDTXH»PHGLGDHPTXHRFRUUDPDƮH[LELOL]DÂ¾RGDVUHVWULÂÐHV
às atividades socioeconômicas e a recuperação do nível de atividade, espera-se que o nível de
SDUWLFLSDÂ¾RQDIRUÂDGHWUDEDOKRDXPHQWHDWÄRƬQDOGRDQR2QÈYHOGHRFXSDÂ¾RWDPEÄP
deverá aumentar, mas é razoável esperar que, conforme ocorrido até agora, não em um ritmo
IRUWHRVXƬFLHQWHSDUDLPSHGLUTXHDWD[DGHGHVRFXSDÂ¾RFRQWLQXHDHOHYDUVH
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Considerando o cenário industrial nacional em 2020, a PIM-PF/IBGE3 revela que a produção
da indústria geral acumulou perdas de 4,5%, observado o maior impacto na indústria de
transformação. No Paraná, de acordo com os últimos dados disponibilizados pela PIM-PFRG/
IBGE4, a evolução da atividade industrial também acumula perdas de 2,6% no período. Apesar
dos resultados, os dados apontam que a atividade industrial no Paraná está se recuperando
das perdas provocadas pela pandemia do Covid-19.
Observa-se que das três atividades industriais com resultados negativos acumulados no ano,
a indústria automotiva, máquinas e equipamentos e produtos químicos conseguiram reverter
suas trajetórias de quedas da produção e estão apresentando, progressivamente, crescimento
das suas atividades produtivas. Todas as demais, conseguiram não só reverter sua trajetória
de queda ao alongo do ano, mas estão num processo de crescimento.
Na esfera da educação, considerando o último censo divulgado pelo INEP (2019) informava
que havia aproximadamente 48 milhões de estudantes, e, com a pandemia estima-se que
deixaram de frequentar as atividades escolares presenciais nas mais de 180 mil instituições
de ensino básicas do país. O Censo Escolar 2020, realizado antes do fechamento das escolas
devido à pandemia, registrou uma queda de quase 650 mil matrículas em escolas públicas no
ano, saindo de 36,6 milhões em 2019 para 35,9 milhões em 2020. Esse cenário pode agravar
a colocação do país em relação ao desempenho escolar dos estudantes, principalmente em
função da necessidade de mudança para o ensino à distância sem planejamento ou capacitação
dos professores. A pesquisa realizada pelo Instituto Península (2020) apontou que 60% dos
professores acreditam que os alunos não evoluíram no aprendizado em 2020, resultado que
preocupa a já difícil situação da educação no país. Conforme o resultado da última avaliação
realizada pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), em 2018, os resultados
obtidos no Brasil são inferiores à média da OCDE.
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DESAFIOS
Considerando a análise dos ambientes e contextos externos apresentados e observando os
GHVDƬRVGHFRPSHWLWLYLGDGHGDLQGÕVWULDLGHQWLƬFDGRVSHOR'1HGHVFULWDVDEDL[RRULHQWDPRV
QRVVDVHVWUDWÄJLDVDƬPGHFRQWULEXLUSDUDDGLPLQXLÂ¾RGRVHQWUDYHVTXHSUHMXGLFDPR
crescimento do setor industrial no país e no Paraná, em especial neste período.

Defasagem na
colocação
da Indústria 4.0

4XDOLƬFDÂ¾RGR
WUDEDOKRLQVXƬFLHQWH
para padrões
internacionais

Integração produtiva
LQVXƬFLHQWHFRPD
economia mundial

Capacidade de
inovação pouco
desenvolvida

Produtividade do
trabalho em queda

Elevados custos
do trabalho

Desindustrialização
precoce

DESAFIOS DE COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA

'HVDƬRVGH&RPSHWLWLYLGDGHGD,QGÕVWULD

Além da necessidade de superação desses gargalos já previstos no Plano Estratégico 2020RH[HUFÈFLRGHDSUHVHQWRXQRFRQWH[WRJHUDORVVHJXLQWHVGHVDƬRVLQWHUQRVGHYLGR
à pandemia Covid-19:
• Redução do compulsório em 50% por 3 meses (impacto de 11,6%) e consequente queda
na arrecadação direta devido à crise econômica enfrentada pela indústria
• Queda da demanda devido ao isolamento social e restrições econômicas, impactando
na redução de produção e das receitas de serviço
• Redução da capacidade de operação do Sesi devido à aplicação da MP 936 durante o
período de sua vigência
1D¼UHDHGXFDFLRQDORVGHVDƬRVSDUDRFUHVFLPHQWRGDLQGÕVWULDV¾RLGHQWLƬFDGRVSHORVXUJLPHQWR
GHLQÕPHUDVQRYDVIXQÂÐHVGHWUDEDOKRHGDQHFHVVLGDGHGHTXDOLƬFDÂ¾RGRWUDEDOKDGRUSDUD
a indústria, especialmente neste período de modernização tecnológica.
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8PDGLƬFXOGDGHSDUDDSURPRÂ¾RGDPHOKRULDGRFHQ¼ULRHGXFDFLRQDOQRSDÈVLGHQWLƬFDGR
pelo PISA, é o problema da qualidade do ensino. A última avaliação do PISA (2018) mostra que
no Brasil o resultado para leitura, matemática e ciências foi respectivamente de, 413, 384 e
404. Se tomarmos como referência as médias da OCDE em leitura, matemática e ciências, foi
respectivamente de 487, 489 e 489.
Sob a ótica do desempenho da produtividade da indústria, que desde meados da década de
90 foi negativo, com queda de 0,2% ao ano entre 1995 e 2018, sendo que o custo da hora
trabalhada passou de R$ 32,7 para R$ 31,1. Nota-se, ainda, no período pós crise, entre 2013
e 2018, um baixo crescimento da produtividade da indústria (0,5% ao ano) (VELOSO; MATOS;
PERUCHETTI, 2019). Já a competitividade, segundo o Índice Global de Competitividade,
divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, em 2019, revela que o Brasil aparece na 71ª posição
entre 141 países.
3DUDHQIUHQWDUWDLVGHVDƬRVFRQGX]LPRVLQLFLDWLYDVYROWDGDVWDQWRDDWXDÂ¾RH[WHUQDFRPR
a revisão do portfólio e formato dos serviços prestados de acordo com as necessidades
do setor, quanto para a reestruturação interna, promovendo mudanças nas estruturas
executivas e operacionais e com a implementação de medidas contingenciais para assegurar
a sustentabilidade dos negócios.
Para tanto, atuamos para expandir a formação de jovens no novo ensino médio e na elevação
da qualidade do ensino em todos níveis a partir da aplicação de metodologias exclusivas
e abordagens diferenciadas, como a revisão da proposta metodológica do Colégio Sesi da
Indústria. Algumas de nossas ações da área educacional e de cooperação social resultaram
em matrículas de gratuidade, voltadas a jovens em situação de vulnerabilidade social e mais
de 1.000 matrículas EJA subsidiadas pela indústria para seus trabalhadores. Também focamos
QRVVDDWXDÂ¾RSDUDPHOKRULDGDIRUPDÂ¾RHTXDOLƬFDÂ¾RSDUDGRFHQWHVHGDEXVFDGHVROXÂÐHV
de tecnologias para atender as novas demandas e obter um melhor resultado na qualidade do
ensino, contando, inclusive, com pesquisa de satisfação dos docentes e alunos.
Para contribuir com o aumento do nível de maturidade e, consequentemente da produtividade
e competitividade das empresas, provemos soluções de segurança e saúde nos espaços
industriais para reduzir riscos e custos, com ações realizadas por meio do CIS, do Programa
Cuide-se+ e das consultorias e soluções em SST. Para a promoção da cultura e da arte buscamos
estratégias para uma programação de qualidade e com novos recursos, principalmente devido
à impossibilidade de eventos presenciais. E para contribuir com a diminuição dos impactos
sociais e econômicos, buscamos conduzir nossas ações em benefício da sociedade por meio
de iniciativas de cooperação social.
Destacamos que durante o ano, em função da pandemia, envidamos esforços para adaptar a
prestação dos serviços e atendimentos de acordo com as necessidades e novas oportunidades
que surgiram como, por exemplo, a realização dos testes para o Covid-19 e de atendimentos
voltados às indústrias e comunidade no que tange a segurança do ambiente e a saúde física
HPHQWDOGRVWUDEDOKDGRUHV)UHQWHDHVVHVGHVDƬRVUHIRUÂDPRVQRVVRFRPSURPLVVRGH
promover a melhoria da educação, do ambiente de trabalho e do ecossistema de negócios
para as indústrias paranaenses, a partir das diferentes linhas de atuação e das áreas de apoio
que atuam de forma transversal.
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EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA
Ações Estruturantes Estratégicas
A Educação Básica do Sesi no Paraná inclui a formação inicial para crianças e jovens e a formação
complementar para adultos que precisam concluir seus estudos. É considerado um produto
estratégico pelo benefício gerado às empresas e trabalhadores e pela alta capilaridade no
estado, além disso, contribui para o atingimento dos objetivos estratégicos voltados a área
educacional descritos no Plano de Ação para o exercício. O monitoramento das metas estabelecidas é acompanhado por meio do indicador de matrículas realizado por meio do Sistema
Business Intelligence, que considera o total de alunos cursando cada uma das modalidades e
pelo acompanhamento dos resultados das avaliações e efetividade do processo educacional,
como a evolução do índice de conclusão dos cursos ofertados.
Destaca-se que, em decorrência das medidas de isolamento social adotadas pelo governo,
as aulas da Educação Infantil, Ensino Médio, EJA e Educação Continuada passaram a ser de
forma on-line de modo a não paralisar os serviços educacionais e prejudicar o aprendizado dos
DOXQRV23RUWDOGR$OXQRVHWRUQRXRPHLRGHFRPXQLFDÂ¾RRƬFLDOVHQGRSRVVÈYHOWDPEÄP
acessar arquivos postados pelos professores. As aulas remotas foram realizadas por meio da
plataforma Microsoft Teams, possibilitando a interação, esclarecimento de dúvidas e correção
de exercícios.
Visando uma melhor entrega e a melhoria contínua em nossos processos utilizamos o Programa
0LFURVRIW2ƯFH Educacional, em especial o Teams; Consolidamos o programa de Acolhimento e Valorização da Vida; Aplicamos testes on-line da Plataforma Geekie, cujo resultados
permitiram análises sobre a qualidade do ensino médio e a pesquisa de satisfação na qual os
alunos e professores são ouvidos, cujo resultados são convertidos em indicadores que são
GLVSRQLELOL]DGRVDRVJHVWRUHVGRVFROÄJLRVSDUDDGHƬQLÂ¾RGHSODQRVORFDLVGHPHOKRULDH
Início da aplicação da nova base curricular amparada pela Lei do Novo Ensino Médio e pela
Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
As ações realizadas são gerenciadas pela gerência executiva da linha de atuação da Educação,
e os recursos alocados foram as horas técnicas da equipe especializada, infraestrutura e ferramentas disponíveis para a realização das atividades e disponibilidade orçamentária de acordo
com as iniciativas propostas no Plano de Ação Suplementado para o ano. Mesmo em meio a
pandemia e as necessidades de redução das atividades presenciais, as ações foram mantidas
assegurando a qualidade dos serviços entregues pelo Sesi à sociedade paranaense.
A seguir as principais ações do ano.
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Resultados Educação 2019 x 2020
Nota: Educação continuada soma matrículas + participantes

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
Ź COLÉGIO SESI - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
A educação infantil e o ensino fundamental proporcionam diferentes experiências, mostrando
desde cedo a importância da criatividade e da autonomia. O ensino de excelência disponibiliza
material didático com apostila e portal virtual, refeições balanceadas com acompanhamento
nutricional e atendimento em período integral em algumas unidades de educação infantil.
Ź CRESCER NA INDÚSTRIA
23URMHWR&UHVFHUQD,QGÕVWULDGLVSRQLELOL]DGHQWURGDLQGÕVWULDXPHVSDÂRSDUDRVƬOKRVGRV
trabalhadores que ainda não atingiram idade escolar. Esse modelo contribui para a redução
GHXPGÄƬFLWGHYDJDVHPHGXFDÂ¾RLQIDQWLOQR%UDVLOTXHSDVVDGHPLOK¾RVHJXQGRR,%*(
Assim, o Sesi deseja expandir a oferta do modelo para as indústrias e empresas do estado que
desejam ter uma creche interna e contribuir para manter a produtividade dos pais no trabalho.

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ&şƐŝĐŽƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĨĂŶƟůĞŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
&ŽŶƚĞ͗'ĞƌġŶĐŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕KƌĕĂŵĞŶƚŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ
EŽƚĂ͗KƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĠĂĨĞƌŝĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ͕ĞŽƐǀĂůŽƌĞƐ͕ĂƉſƐĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐĐŽŵŽE͕ƉĂƐƐĂŵ
ƉŽƌƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĞŵĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚŽƐŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉŽĚĞŶĚŽŐĞƌĂƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚŝǀĞƌŐġŶĐŝĂƐ͘

Apesar da meta não ter sido integralmente atingida para o ensino fundamental, destacamos
que a modalidade está em fase de consolidação no mercado por ser um eixo novo. Para os
demais itens, conseguimos atingir a meta mesmo em meio a pandemia.
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ENSINO MÉDIO
Ź COLÉGIO SESI - ENSINO MÉDIO REGULAR
Com uma maneira inovadora de ensinar, incentiva a resolução de problemas e o desenvolvimento de novas habilidades a partir de orientação vocacional e preparação completa para
o Enem e vestibulares, incluindo simulados. Em 2020 foram inseridas no currículo aulas de
WHFQRORJLDHUREÎWLFDHDLQGDDRSÂ¾RGHID]HUXPFXUVRWÄFQLFRGR6HQDLDSDUWLUGRDQR
como uma possibilidade para agregar novos conhecimentos ainda no ensino médio para uma
IRUPDÂ¾RSURƬVVLRQDOL]DQWH
Ź COLÉGIO SESI - ENSINO MÉDIO INTERNACIONAL
2(QVLQR0ÄGLRELOÈQJXHHWULOÈQJXHFRQWDFRP2ƬFLQDVGH$SUHQGL]DJHPRQGHRVDOXQRV
têm aulas em português e inglês (a língua espanhola é ofertada na unidade de Foz do Iguaçu)
com diversas atividades no contra turno que possibilitam ao aluno conhecer novas culturas e
se preparar para o Enem e vestibulares. Está entre as 20 escolas mais inovadoras do Brasil e
oferece programas de intercâmbio e High SchoolFRPGXSODFHUWLƬFDÂ¾R(HPSDUFHULDFRP
o CIN, foi realizado o redesenho do novo Colégio Sesi da Indústria, buscando parcerias com
instituições de ensino estrangeiras que possam integrar ações em que os alunos tenham a
oportunidade de utilizar os idiomas aprendidos, impactando na atratividade de novos estudantes e melhoria da qualidade do ensino.
Como meta para o Colégio Internacional Bilíngue foi estabelecido um crescimento de 16%
em relação ao ano anterior, representando um aumento de 129 matrículas. Para o Colégio
Internacional Trilíngue tivemos a manutenção no número de matrículas.

Resultados Físicos do Ensino Médio Regular e Internacional
Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Monitoramento
EŽƚĂ͗KƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĠĂĨĞƌŝĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ͕ĞŽƐǀĂůŽƌĞƐ͕ĂƉſƐĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐĐŽŵŽE͕ƉĂƐƐĂŵƉŽƌƵŵĂ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĞŵĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚŽƐŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉŽĚĞŶĚŽŐĞƌĂƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚŝǀĞƌŐġŶĐŝĂƐ͘

As metas suplementadas de matrículas em 2020, tanto para o ensino médio regular como o
HQVLQRPÄGLRELOÈQJXHIRUDPDWLQJLGDVHVSHFLDOPHQWHSHODFRQƬDQÂDGRVDOXQRVHPUHODÂ¾R
a qualidade do ensino ofertado que, mesmo em meio a pandemia e com um novo formato de
aprendizagem, não resultaram na desistência do curso durante o ano letivo.
EDUCAÇÃO CONTINUADA
6¾RFXUVRVSDOHVWUDVVHPLQ¼ULRVRƬFLQDVHRXWUDVDÂÐHVHGXFDWLYDVQDVGLYHUVDV¼UHDVGH
atuação do Sistema Fiep que possibilitam mais conhecimento e capacitação para jovens e
adultos. Podem ser nas modalidades a distância ou presencial e pode ocorrer dentro de uma
estrutura do Sesi, na indústria, nos sindicatos ou em parceria com diversas instituições.
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ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ&şƐŝĐŽƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽŽŶƟŶƵĂĚĂ
&ŽŶƚĞ͗'ĞƌġŶĐŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕KƌĕĂŵĞŶƚŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ
EŽƚĂ͗KƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĠĂĨĞƌŝĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ͕ĞŽƐǀĂůŽƌĞƐ͕ĂƉſƐĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐĐŽŵŽE͕ƉĂƐƐĂŵ
ƉŽƌƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĞŵĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚŽƐŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉŽĚĞŶĚŽŐĞƌĂƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚŝǀĞƌŐġŶĐŝĂƐ͘

Para 2020, a necessidade de atividades apenas on-line devido a pandemia, a meta suplementada
da ECO foi de 12.000 matrículas, uma redução quando comparada ao ano anterior, que possuía a
meta de 44.902 matrículas. Ainda que a produção tenha sido inferior, em 2020 foram realizadas
PHOKRULDVGHSURFHVVRTXHEHQHƬFLDPDH[HFXÂ¾RHJHVW¾RGRVHUYLÂR$RƬQDOGRH[HUFÈFLR
a meta suplementada foi atingida, especialmente devido aos cursos rápidos EaD ofertados
para os alunos do Colégio Sesi.
EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
A EJA oportuniza à comunidade local e funcionários da indústria concluírem o ensino fundamental ou médio em uma instituição de qualidade. Com modalidade presencial e a distância,
o tempo de conclusão é inferior ao ensino regular, pois varia conforme a quantidade de disciplinas a serem cursadas e a dedicação e disponibilidade do aluno. Em 2020, foi implementado
RSURMHWRSLORWRTXHSRVVLELOLWDDRDOXQRDJUHJDUDIRUPDÂ¾RE¼VLFDDTXDOLƬFDÂ¾RSURƬVVLRQDO
realizado em parceria com o Senai.
 





 

  
 
 

 




 

        


 

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ&şƐŝĐŽƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽĚĞ:ŽǀĞŶƐĞĚƵůƚŽƐ
&ŽŶƚĞ͗'ĞƌġŶĐŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕KƌĕĂŵĞŶƚŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ
EŽƚĂ͗KƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĠĂĨĞƌŝĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ͕ĞŽƐǀĂůŽƌĞƐ͕ĂƉſƐĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐĐŽŵŽE͕ƉĂƐƐĂŵ
ƉŽƌƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĞŵĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚŽƐŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉŽĚĞŶĚŽŐĞƌĂƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚŝǀĞƌŐġŶĐŝĂƐ͘

Para 2020, a meta suplementada da EJA foi de 18.002 matrículas, o que representava um
crescimento de 10% em relação à meta do ano anterior. O resultado do exercício, todavia, alcançou
GRTXHKDYLDVLGRSODQHMDGR'HVWDFDVHTXHDWÄGHYLGRDRSHUƬOGRFXUVRGD(-$FRP
oferta na modalidade à distância, houve um crescimento gradativo das matrículas. Contudo,
DSÎVDFRQVROLGDÂ¾RGRQRYRIRUPDWRGR([DPH1DFLRQDOGH&HUWLƬFDÂ¾RGH&RPSHWÅQFLDVGH
-RYHQVH$GXOWRV (1&&(-$ XPDSURYDDSOLFDGDHPHVFDODQDFLRQDOHJUDWXLWDTXHFHUWLƬFD
o Ensino Fundamental e Médio mediante o alcance de uma pontuação pré-estabelecida pelo
Ministério da Educação, dispensando a necessidade de cursar todas as etapas de formação,
houve queda na demanda pelos serviços, com isso, os polos descentralizados da EJA EaD
GR6HVL35HQFRQWUDUDPGLƬFXOGDGHHPFDSWDUQRYDVPDWUÈFXODVHP2ODQÂDPHQWRGR
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SURMHWRSLORWR(-$4XDOLƬFDÂ¾R3URƬVVLRQDOHVW¼HPIDVHGHDYDOLDÂ¾RUD]¾RTXHMXVWLƬFD
o não atingimento da meta que, somado as as incertezas decorrentes da pandemia, que
LQƮXHQFLDUDPDUHDOL]DÂ¾RGR(1(0LWHPGHJUDQGHLQWHUHVVHGRVDOXQRV(-$UHƮHWLX
na baixa procura pela modalidade.

SAÚDE E SEGURANÇA
Ações Estruturantes Estratégicas
Nosso papel de desenvolver e fortalecer a competitividade do setor industrial também inclui
o bem-estar e qualidade de vida dos trabalhadores e de seus familiares, pois as pessoas são o
capital mais valioso das empresas. Nosso portfólio contempla serviços nas áreas de segurança
e saúde no trabalho e promoção da saúde para a construção de ambientes seguros para os
trabalhadores, criação de cenários que gerem oportunidades para aumento dos ganhos em
produtividade e atendimento as Normas Regulamentadoras.
A pandemia e a crise econômica e sanitária, evidenciaram as diferentes realidades no ambiente
de trabalho. Com pessoas exercendo suas atividades em regime de teletrabalho, enquanto
outros seguem trabalhando presencialmente nas empresas, as ações de prevenção passaram
a ganhar ainda mais importância para a retomada do setor produtivo. Neste sentido, o Sesi
LGHQWLƬFRXDQHFHVVLGDGHGHPXGDQÂDVHGHVHQYROYHXQRYDVDÂÐHVGHPRGRDFRQWULEXLUSDUD
a manutenção das entregas voltadas ao desenvolvimento social e econômico do estado e para
o enfrentamento da crise.
As ações já realizadas, assim como as novas soluções propostas são produtos estratégicos pelo
benefício gerado às empresas e trabalhadores, alinhados ao objetivo estratégico proposto no
plano de ação e pela alta capilaridade no estado. A execução conta com o orçamento previsto
no Plano de Ação Suplementado para o ano e com o corpo técnico especializado, salvo casos
em que há subsídios externos, sinalizados em cada ação. Destacamos que o plano suplementado contemplou o cenário de crise vivenciado em 2020, que resultou na redução do volume
de produção, conforme observado a seguir. Os resultados alcançados dos serviços da área de
saúde são coletados por meio do sistema de informação Esmeralda Visual (EV), desenvolvido
para atendimento do Sesi no Paraná e o acompanhamento mensal é feito por meio do Sistema
de Business Intelligence.
A seguir apresentamos as principais linhas e ações do ano.
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Resultados SSI 2019 x 2020

Ź PROGRAMA DE QUALIDADE DO ATENDIMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE
Visa garantir a qualidade da prestação de serviços aos clientes do Sesi por meio da medição de
indicadores, capacitações, visitas de acompanhamento e apoio às unidades operacionais. Entre
as ações realizadas, destacam-se a revisão do Manual do Prestador de Serviço SSI, elaboração
de procedimentos, instruções de trabalho e indicadores de desempenho, atualização de documentos de interface com os prestadores, realização de visitas técnicas de acompanhamento da
prestação de serviços e capacitações. Em 2019 o Programa foi estruturado com o estabelecimento de indicadores e métricas. Na ocasião foram avaliados 5 prestadores de SST, visitados 14
laboratórios, tivemos reuniões on-line com 12 prestadores de atividades físicas e 7 de nutrição
e encerramos o ano com 24 prestadores de odontologia monitorados no estado, além disso
foram acompanhadas as prestações de serviços realizados pelas Unidades do Sesi no Paraná.
Sem meta estabelecida para o ano, em 2020 as avaliações foram reduzidas em decorrência do
período de isolamento estabelecido pelos municípios, somadas à redução do quadro técnico
do Sesi pela aplicação da MP 936/2020, mas o acompanhamento dos prestadores de SSI e das
Unidades continuaram, inclusive performando com melhoras nos indicadores já monitorados.
Ź CAMPANHA DE VACINAÇÃO
Ofertado aos trabalhadores da indústria, tem por objetivo promover a saúde por meio da prevenção de doenças imunopreveníveis, contribuindo com a redução dos indicadores empresariais
GHDEVHQWHÈVPRHSUHVHQWHÈVPR(PIRUDPRIHUWDGDVYDFLQDVHEHQHƬFLDGRV
trabalhadores de 2.257 empresas. As ações voltadas para a campanha de vacinação são realizadas com fomento fornecido pelo DN R$ 716.280. A meta de comercialização foi atingida
e sua totalidade foi distribuída, considerando o resultado alcançado, considera um produto
sustentável para o Sistema Fiep.
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Ź CARTÃO SESI VIVA+ Conheça mais
Os produtos e serviços ofertados abrangem os segmentos: odontologia, educação Sistema Fiep,
farmácias, supermercados, livrarias e papelarias, lojas de produtos naturais, óticas e serviços
de bem-estar. São ofertados também o Cartão Sesi Viva+ Prêmio, na modalidade pré-pago
e o Cartão Sesi Viva+ Escolar, que atende aos alunos do Colégio Sesi do Paraná para serviços
odontológicos. Em 2020 a ferramenta de gestão de benefícios contabilizou 588 indústrias no
Paraná e 35.179 mil usuários, trabalhadores da indústria e seus dependentes.

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ&şƐŝĐŽƐĚŽĂƌƚĆŽsŝǀĂн
&ŽŶƚĞ͗'ĞƌġŶĐŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕KƌĕĂŵĞŶƚŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ
Nota: O resultado da produção é aferido internamente, e os valores, após a integração de dados com o DN, passam
por uma avaliação em critérios padronizados nacionalmente, podendo gerar eventuais divergências.

Devido a alteração da operadora de cartões realizada na metade de 2019 e a pandemia Covid19, alguns contratos com clientes foram descontinuados, especialmente com empresas de
JUDQGHSRUWHUHƮHWLQGRQRVUHVXOWDGRVGHTXHSRGHULDPWHUVLGRDLQGDPHOKRUHV2V
clientes conquistados em 2020 são de empresas de micro e pequeno porte, porém com poucos
colaboradores.
Ź ODONTOLOGIA DO SESI
Ofertado aos trabalhadores das indústrias e seus dependentes, a solução prevê tratamentos
funcionais e estéticos de qualidade, com foco na prevenção e orientação da saúde bucal. Em
2020, trabalhadores e dependentes de 566 empresas clientes do Paraná buscaram atendimento
odontológico, totalizando 5.951 pessoas atendidas e a realização de 40.654 procedimentos.
A necessidade de manter a qualidade de vida e, consequentemente, a produtividades dos
seus funcionários, alavancou a oferta do benefício via cartão Sesi Viva+, ultrapassando a meta
estabelecida em 4% no volume de empresas e 14% em pessoas atendidas em 2020.
Ź CONSULTORIAS DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A INDÚSTRIA (SSI)
As consultorias em SST contemplam o Programa Cuide-se+, que disponibiliza diversos serviços
de prevenção e assistência à saúde para o trabalhador, auxiliando na redução da incidência de
acidentes, situações de risco, absenteísmos e afastamentos. Os Programas de Saúde Ocupacional e os Programas de Prevenção e Assistência à Saúde ofertam consultorias que auxiliam as
empresas na gestão e qualidade de vida de seus trabalhadores, possibilitando a customização
conforme a necessidade de cada empresa e no cumprimento das exigências legais. Em 2020,
o Sesi Paraná realizou 10.537 horas em consultorias:
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ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ&şƐŝĐŽƐĚĞŽŶƐƵůƚŽƌŝĂƐ
&ŽŶƚĞ͗'ĞƌġŶĐŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕KƌĕĂŵĞŶƚŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ
EŽƚĂ͗KƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĠĂĨĞƌŝĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ͕ĞŽƐǀĂůŽƌĞƐ͕ĂƉſƐĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐĐŽŵŽE͕ƉĂƐƐĂŵ
ƉŽƌƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĞŵĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚŽƐŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉŽĚĞŶĚŽŐĞƌĂƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚŝǀĞƌŐġŶĐŝĂƐ͘

Em decorrência da postergação do prazo de implantação do e-Social, bem como a revisão das
NRs pelo Governo Federal a demanda por tais consultorias reduziu, especialmente pelo fato
de que os esforços, tanto do Governo quanto do Sesi, foram para combate ao Covid-19, que
resultou na estruturação de nova consultoria e orientação ao trabalhador industrial conforme
demonstrado no quadro.
Ź PROGRAMA DE SST - SAÚDE OCUPACIONAL
Para apoiar as empresas a manter seus ambientes seguros e os trabalhadores a cuidar da
saúde, reforçamos e ajustamos as nossas soluções às novas necessidades decorrente desse
novo cenário. No ano de 2020 tivemos 4.713 empresas atendidas com os Programas de SST,
WRWDOL]DQGRHPSHVVRDVEHQHƬFLDGDVTXHFRQWRXFRPRDX[ÈOLRGH5GR'1
Foram realizadas 136.899 consultas ocupacionais, totalizando em 121.521 pessoas atendidas
e 4.499 empresas, que contou com o auxílio de R$ 1.637.250 do DN.
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ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ&şƐŝĐŽƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ^^d
&ŽŶƚĞ͗'ĞƌġŶĐŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕KƌĕĂŵĞŶƚŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ
EŽƚĂ͗KƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĠĂĨĞƌŝĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ͕ĞŽƐǀĂůŽƌĞƐ͕ĂƉſƐĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐĐŽŵŽE͕ƉĂƐƐĂŵ
ƉŽƌƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĞŵĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚŽƐŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉŽĚĞŶĚŽŐĞƌĂƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚŝǀĞƌŐġŶĐŝĂƐ͘

A pandemia oportunizou o interesse do cliente em regularizar as ações de segurança e saúde
de suas empresas e a cuidar de forma preventiva da saúde dos seus trabalhadores, alavancando os números de trabalhadores atendidos pelo Sesi por meio dos Programas Legais, que
apresentaram os seguintes resultados:
Ź AUXÍLIO DIAGNÓSTICO
Consiste em exames complementares às consultas clínicas ocupacionais para avaliar e monitorar a saúde dos trabalhadores. Em 2020, superamos os resultados projetados em 25%
dos exames. A meta foi ultrapassada pela necessidade de manter os exames ocupacionais
previstos nas grades dos Programas de Controle Médico e Saúde Ocupacional, em virtude da
obrigatoriedade legal trazida pela NR7.

70

RELATÓRIO
DE GESTÃO 2020

GESTÃO, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

SESI|PR

Ź PROGRAMAS D(6$µ'((6(*85$1¢$3$5$$,1'µ675,$Ǔ66,ǔ
O Programa de SSI é composto pelo Programas, Documentos e Laudos Técnicos que garantem
as orientações necessárias para o cumprimento das exigências legais dentro das empresas
contribuindo para a criação de um ambiente de trabalho mais seguro para seus trabalhadores.
Em 2020, a meta foi atingida, em especial nos Programas de Saúde e Segurança para a Indústria.

Ź PROGRAMA DE CONTROLE M¤',&2'(6$µ'(2&83$&,21$/Ǔ3&062ǔ
Dentre um conjunto de serviços com obrigatoriedade legal para as indústrias, destacamos o
PCMSO, que apoia as empresas na gestão do programa e no cumprimento da legislação. Em
2020, tivemos os resultados de 117% em relação a meta prevista de trabalhadores atendidos
em Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

Ź MEDIDAS PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
Além disso, diretamente destinado a apoiar as indústrias com medidas de prevenção, controle
e combate ao vírus SARS-Cov2, foram desenvolvidas ações emergenciais de segurança e saúde,
não prevista no planejamento anual, com objetivo assegurar a manutenção dos processos
produtivos das indústrias de maneira segura ou acelerar o retorno das atividades, preservando
a saúde dos colaboradores e sociedade em geral:
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Resultados Consultorias Covid-19

&ŽŶƚĞ͗'ĞƌġŶĐŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕KƌĕĂŵĞŶƚŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ
EŽƚĂ͗ĞǀŝĚŽĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͕ƉƌĞǀŝƵƚĂŝƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐŶŽWůĂŶŽ^ƵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽϮϬϮϬ͘ŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĠĂĨĞͲ
ƌŝĚŽŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ͕ĞŽƐǀĂůŽƌĞƐ͕ĂƉſƐĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐĐŽŵŽE͕ƉĂƐƐĂŵƉŽƌƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĞŵĐƌŝƚĠƌŝŽƐ
ƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚŽƐŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉŽĚĞŶĚŽŐĞƌĂƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚŝǀĞƌŐġŶĐŝĂƐ͘

• Cartilhas orientativas e os conteúdos publicados no blog: Elaborados para apoiar as
LQGÕVWULDVHPSUHVDVSURƬVVLRQDLVGR6(607HVRFLHGDGHHPJHUDORPDWHULDODERUGRX
temas como ações preventivas, mitigação dos casos e monitoramento dos colaboradores,
hábitos saudáveis, alimentação, saúde mental, teletrabalho e primeiros socorros.
• Modelo de Prevenção ao Covid-19 e Checklist: Desenvolvido para apoiar indústrias,
HPSUHVDVHSURƬVVLRQDLVGR6(607RPRGHORIRLGLVSRQLELOL]DGRFRPRDX[ÈOLRQRGHVHQvolvimento do plano de contingência de cada estabelecimento. Tivemos um total de 110
materiais publicados e divulgados nas redes sociais do Sesi.
• Eventos e conteúdos virtuais (Lives e Podcast): Realizamos ações para os colaboradores
GR6LVWHPD)LHSSDUDLQGÕVWULDVVHXVWUDEDOKDGRUHVHSDUDWRGDDVRFLHGDGHDƬPGH
compartilhar informações e orientações sobre a Covid-19 como: medidas de prevenção,
grupo de risco, tratamento e testes laboratoriais (testes rápidos e RT-PCR).
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• Ações junto aos sindicatos: Realizadas em parceria com as unidades operacionais do estado,
em formato virtual e presencial, com foco em ações educativas e preventivas quanto ao
Covid-19, realizamos 65 ações em 5 regiões do Paraná, totalizando 15 sindicatos atendidos
e 67.588 colaboradores de indústrias. A ação contribuiu para que fossem disponibilizadas
107.500 máscaras e 1000L de álcool em gel.
• Exame Laboratorial para Covid-19 (Teste Rápido e RT-PCR): para apoiar às indústrias
no enfrentamento à Covid-19, organizamos nossos laboratórios e estrutura para realizar
exames rápidos por meio do protocolo de detecção e monitoramento de infecção aguda
HLPXQLGDGHDGTXLULGDHSDUDGLDJQÎVWLFRSUHFRFHGHLGHQWLƬFDÂ¾RGDSUHVHQÂDGRYÈUXVR
ISI em parceria com o Sesi disponibilizaram o teste molecular através do método RT-qPCR
(Reverse Transcriptase Real Time-quantitative Polymerase Chain Reaction). Em 2020, para os
testes rápidos (Imunológico), foram atendidas 818 empresas, totalizando em 20.233 testes
rápidos realizados no período. Para o teste PCR, o ciclo da pandemia, com altas e baixas de
casos, impactou diretamente na demanda pelos testes, favorecendo a superação da meta. O
período da alta de casos no estado convergiu com o lançamento do serviço pela instituição.

  !
    
  


  
 
 

  
  
   
 
 ##
   

$

 
  
   
"& # #!
& " "
& ! # "

$
#&
&
"!&

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ&şƐŝĐŽƐĚŽƐǆĂŵĞƐ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĂŝƐƉĂƌĂŽǀŝĚͲϭϵ
&ŽŶƚĞ͗'ĞƌġŶĐŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕KƌĕĂŵĞŶƚŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ
EŽƚĂ͗ĞǀŝĚŽĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͕ƉƌĞǀŝƵƚĂŝƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐŶŽWůĂŶŽ^ƵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽϮϬϮϬ͘KƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĠĂĨĞƌŝĚŽ
ŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞ͕ĞŽƐǀĂůŽƌĞƐ͕ĂƉſƐĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĞĚĂĚŽƐĐŽŵŽE͕ƉĂƐƐĂŵƉŽƌƵŵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĞŵĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂĚƌŽͲ
ŶŝǌĂĚŽƐŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉŽĚĞŶĚŽŐĞƌĂƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚŝǀĞƌŐġŶĐŝĂƐ͘

Ź AÇÕES ESTRUTURANTES
3DUDDVVHJXUDUDHƬFLÅQFLDQDHQWUHJDGHVHXVVHUYLÂRVFRPDSRLRGR'HSDUWDPHQWR1DFLRQDO
realizamos as seguintes ações em 2020:
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•

1R½PELWRGDDÂ¾RHVWUDWÄJLFDGR6HVL9LYDQRDQRGHIRLƬQDOL]DGRRSURMHWRHVWUXturante que visava a construção de painéis para apoiar o Sesi na tomada de decisões, quanto
à estratégia de vendas e abordagens comerciais. Acrescida a esta iniciativa foi aprovado
outro projeto para o desenvolvimento de webservices para os sistemas legados do Regional
HRXFOLHQWHVHVWUDWÄJLFRVDƬPGHIRUWDOHFHUDFDSDFLGDGHGR6HVLSDUDJHUHQFLDUGDGRV
GH667SDUDDWHQGHURVGHVDƬRVGDVLQGÕVWULDVGRHVWDGR

•

2XWURSURMHWRFRPDSRUWHƬQDQFHLURGR'1IRLUHODFLRQDGRDRPDQHMRFOÈQLFRGD&RYLG
com foco na atenção primária à saúde, em que foi construído em parceira com o ISI o Painel
Monitora Covid-19, com informações dos exames sorológicos e RT-PCR.

•

(DLQLFLDWLYD6HVL7HFKFRQWDFRPDFRQWUDSDUWLGDƬQDQFHLUDGHPLOKÐHVGHVWLQDGRVD
desenvolvimento de projetos de tecnologia para soluções inovadoras em Segurança e
Saúde. O programa iniciou em 2019 e conta com a atuação do Senai, indústrias e startups
paranaenses para o desenvolvimento de propostas.
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CULTURA E COOPERAÇÃO SOCIAL
Ações Estruturantes Estratégicas
CULTURA
2DQRGHIRLXPDQRGHVDƬDGRUSDUDWRGRVRVVHJPHQWRVLQFOXLQGRD&XOWXUD&RPD
impossibilidade de realizar ações de forma presencial devido a necessidade de fechamento dos
equipamentos culturais, foi preciso reinventar as ações para oferta em formato digital. Assim,
SDUDDWHQGHUDRVGHVDƬRVGRDQRHSHQVDQGRQRKRUL]RQWHGHR6HVL&XOWXUDQR3DUDQ¼
realizou uma pesquisa com as indústrias para mapear o que os empresários e trabalhadores
da indústria conhecem sobre arte e cultura. Diante da impossibilidade de realizar eventos
presenciais devido a pandemia, as metas iniciais previstas para o ano foram suspensas, sendo
as ações direcionadas às atividades a seguir, as quais contaram com recursos previstos em
orçamento em especial composto pelo corpo técnico especializado.
São produtos estratégicos pelo benefício gerado às empresas, trabalhadores e sociedade.
O monitoramento dos resultados é acompanhado por meio dos indicadores: Espectadores,
Empresas e Participantes (para as ações educativas) e o acompanhamento mensal é realizado
por meio do Sistema Business Intelligence.

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐƵůƚƵƌĂͲWƌŽĚƵĕĆŽĞKƌĕĂŵĞŶƚŽϮϬϮϬ
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Ź AÇÕES CULTURAIS DE DIFUSÃO NO ESTADO DO PARANÁ
Organização de eventos culturais de interiorização pelo estado, promovidos pela indústria e
UHDOL]DGRVSHOR6HVL&XOWXUD2SURJUDPDSUHYÅDUHDOL]DÂ¾RGHDÂÐHVDFDGDPÅVDWÄRƬQDO
de 2021. Em 2020 destacamos a doação de 42 módulos da Indústria do Conhecimento para
prefeituras e secretarias de educação e a participação de 550 espectadores nas ações da Unidade Móvel de Cultura no período de janeiro a fevereiro, antes da pandemia e dos decretos
de segurança quanto a pandemia.
Ź CANAL SESI CULTURA NO YOUTUBE
(Memória da Indústria Paranaense e do Sistema Fiep – TV Sesi Cultura Digital)
Por meio do canal, o Núcleo de Dramaturgia realizou o lançamento do livro “Escrevendo o
3UHVHQWH$QRVGH1ÕFOHRGH'UDPDWXUJLD6HVL35qXPLPSRUWDQWHGRFXPHQWRKLVWÎULFRTXH
registra a contribuição do Sesi Cultura Paraná na arte paranaense e brasileira. Os resultados
do canal no Youtube a partir da produção de conteúdo on-line alcançaram 1.908 visualizações,
mais de 162 novos inscritos, 23.000 impressões e 754 espectadores únicos.
Ź NÚCLEO DE DRAMATURGIA
Outras ações promovidas foram o lançamento de 12 livretos com textos de ex-alunos e a
realização de um curso on-line com a dramaturga e pesquisadora Ligia Souza. Nesses 10 anos
de existência dos Núcleos Criativos, participaram mais de 500 alunos entre as diversas linguagens. Foram realizadas dezenas de mostras em que aproximadamente 10.000 espectadores
puderam apreciar o resultado da criação de cada aluno.
Ź AÇÕES CULTURAIS NA EDUCAÇÃO
Disponível para os Colégio Sesi, Educação Senai e Faculdades da Indústria para que os conteúdos
acadêmicos inspirados na indústria, seus elementos e memória, sejam ministrados de forma
inovadora a partir de exposições, teatros educativos, Cine Sesi, como exemplo a Memória da
Indústria e teatro sobre a história da indústria do Paraná.
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COOPERAÇÃO SOCIAL
Assim como na Cultura, para combate ao avanço dos impactos sociais e econômicos causados
pelo Covid-19, em 2020 priorizamos nossas ações visando a preservação da saúde de nossos
colaboradores, parceiros e clientes ao adaptar o modelo para teletrabalho. Também ajustamos
nossas metodologias, produtos e serviços, participação nas redes nacionais e internacionais e
a realização dos eventos tradicionalmente promovidos pelo Sesi em benefício da sociedade,
para o modelo on-line.
Diante da impossibilidade de realizar todas as ações inicialmente previstas devido aos impactos internos e externos causados pela pandemia, as metas iniciais previstas para o ano foram
suspensas, sendo as ações direcionadas às atividades a seguir, as quais contaram com recursos
previstos em orçamento, em especial composto pelo corpo técnico especializado.
As iniciativas são consideradas estratégicas por prover soluções destinadas a gestão socialmente
responsável e por promover um ambiente visando a sustentabilidade em todas as suas esferas,
de modo a fortalecer a atuação do Sesi como agente de transformação. O monitoramento das
metas estabelecidas é acompanhado por meio dos seguintes indicadores conforme a linha
do produto que integram para o painel de Gestão do BI, onde é feito o acompanhamento da
meta x realização. A seguir a ações realizadas no ano:
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Criado para apoiar nossos colaboradores e trabalhadores da indústria diante da possibilidade
de fragilidade emocional causada pelo risco e contaminação pela Covid-19, bem como pelo
cenário socioeconômico decorrente da pandemia. O Canal de Apoio conta com a dedicação
de horas de seis colaboradores, aumentando a visibilidade do eixo de prevenção Cuide-se+
Saúde Mental, foi acionado por 158 pessoas e realizou 58 atendimentos.
Ź PORTAL ODS

Conheça mais

Com o compromisso de contribuir para o desenvolvimento sustentável, garantindo resultados econômicos satisfatórios aos negócios, equidade social e respeito ao meio ambiente, o
Portal ODS reúne informações para dar suporte a todas as instituições no Brasil interessadas
na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Em 2020 tivemos,
113.001 acessos, 214.021 páginas visualizadas e 17.000 citações no Google. Para tanto foram
alocadas as horas técnicas e serviços de hospedagem e manutenção de servidores em nuvem.
Ź CONGRESSO SESI ODS
Pela primeira vez no formato 100% on-line, contou com 9 horas de transmissão de conteúdo
relacionado aos ODS, além de 1.900 visualizações e gerou R$ 297 mil de mídia espontânea. A
organização contou com horas técnicas da equips. A realização proporciona o fortalecimento
da imagem do Sesi como o principal articulador e mobilizador dos ODS no Paraná.
Ź SELO SESI ODS
A 5ª Edição do Selo Sesi ODS, que visou incentivar e reconhecer iniciativas de combate à Covid19 no Paraná, recebeu 230 inscrições de 52 municípios paranaenses. Foram 67 inscrições de
indústrias, 41 de empresas, 27 de instituições de ensino, 76 de organizações da sociedade
civil e 19 inscrições do Poder Público. A iniciativa está alinhada ao compromisso do Sesi com
sustentabilidade.
Ź PRÊMIO SESI INDÚSTRIA PARCEIRA DA ESCOLA
O Prêmio reconhece e incentiva o avanço do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) e a redução do percentual de abandono escolar nos anos iniciais do ensino fundamental
nas escolas públicas do estado.
Ź HUB ODS PARANÁ
O lançamento do HUB ODS Paraná, uma iniciativa da Rede Brasil do Pacto Global com a parceria
do Sesi possibilitou a discussão de medidas e práticas de prevenção à Covid-19. O lançamento
contou com a participação dos diretores das indústrias Apetit, Bratac e Votorantim Cimentos,
além da presença do presidente do Conselho de Administração da Rede Brasil do Pacto Global.
Ź CURSO FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO HUMANITÁRIA (UFPR)
Curso sobre Educação Humanitária, ofertado aos professores da rede pública municipal de
ensino, visando a troca de conhecimentos para fortalecer os alicerces do educador. É um
processo que estimula a prática de cuidados com todos os seres, estando em consonância
com os ODS. Realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Magro, a UFPR e
o CIFAL Curitiba, com o apoio do Núcleo da Paz da Secretaria da Saúde do Paraná. Em 2020,
foram capacitados 80 professores, que tiveram oportunidade de conhecer o Portal ODS e
sobre o papel das Nações Unidas no desenvolvimento sustentável, além de participarem de
um Webinar com a participação de indústria compartilhando experiência com projetos de
preservação ambiental
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Ź PLATAFORMA EMPODERAMENTO DAS MULHERES - TRABALHO E VALORIZAÇÃO
Trata-se de ferramenta de conscientização e prática de que a equidade de gênero, a valorização das lideranças femininas, da diversidade e da inclusão social são posturas necessárias ao
desenvolvimento sustentável da sociedade. Para tanto, contamos com a dedicação das horas
técnicas de um colaborador.
Ź CONSELHO PARANAENSE DE CIDADANIA EMPRESARIAL
O CPCE, que visa promover o desenvolvimento sustentável por meio dos eixos estratégicos
manteve sua atuação em 2020 no formato on-line e realizou diversas ações com o intuito de
contribuir com o ecossistema da indústria, na relação com suas partes interessadas e com o
progresso socioeconômico do Paraná. Os recursos alocados foram horas técnicas dos colaboradores. Ao longo do ano foram realizadas as seguintes ações: Ciclo Webinar CPCE, Covid-19,
Conexão Sustentável CPCE, Programa de Mentoria 2020/2021, CPCEJR, XXIII edição do Reatiba,
XXIV reunião do Conselho Superior.
Ź AGENDA 2030
A Rede Global CIFAL e o Sistema Fiep têm a Agenda 2030 como uma das suas diretrizes de
atuação. As atividades do ano foram realizadas em formato on-line, e contou com parcerias
estratégicas relevantes, como a Universidade Federal do Paraná, a Universidade de São Paulo,
Universidade Positivo, a Bosch, Prefeitura de Curitiba, a Associação Brasileira de Árbitros de
Atletismo, Rotary Paraná e a Associação de Direito e Economia do Paraná. Foram realizados
webinares, 10 projetos, 16 ações e a formação 616 pessoas e 751 pessoas impactadas. Foram
alocadas horas técnicas de três colaboradores.
Ź TRANSFORMAÇÃO: FORMAÇÃO SOCIAL DE JOVENS PROTAGONISTAS PARA O MUNDO
DO TRABALHO
Para jovens de 14 a 16 anos, de escolas públicas e que residem ao redor das plantas da empresa
Bosch, na Cidade Industrial de Curitiba. Em 2020 foram realizadas oito reuniões presenciais/
online com o comitê gestor, reunião e visitas à rede de proteção e escolas estaduais do entorno
da unidade apresentação da proposta, e reunião com pais, responsáveis e jovens interessados
em conhecer o projeto. O programa atende 25 jovens e familiares da região e contou com o
aporte de R$ 10.000,00 do Instituto Robert Bosch.
Ź 352*5$0${9,5$9,'$35{
3URJUDPDUHDOL]DGRHPSDUFHULDFRPLQVWLWXLÂÐHVSÕEOLFDVHSULYDGDV{QDIRUPDÂ¾RKXPDQD
HSURƬVVLRQDOSDUDDGROHVFHQWHVHMRYHQVDOLDGD»HGXFDÂ¾RFRQWLQXDGD9LVDQGRDWHQGHU
segmentos mais vulneráveis, em especial aqueles com baixa escolaridade e/ou pertencentes
a famílias de baixa renda.
Em 2020 realizamos a Etapa V que contou com repasse do DN de R$ 251.011, mais a contrapartida do DR. Devido a pandemia, muitos contatos com empresas não foram concretizados
e alguns processos em andamento foram cancelados, resultando no atingimento de 123
matrícula, que havia a projeção de 100 matrículas de meta.
Ź 35$9,'$s352*5$0$'($&2/+,0(172({9$/25,=$¢2'$9,'${
9LVDSURSRUFLRQDUGHIRUPDSUHYHQWLYDHLQWHUYHQWRUD{PHFDQLVPRV{TXHUHIRUFHPIDWRUHVGH
SURWHÂ¾R{HP{VDÕGH{PHQWDO{QDV{LQVWLWXLÂÐHVGHHQVLQRGR6LVWHPD{)LHSDSDUWLUGRDFROKLPHQWR
de estudantes expostos a fatores de risco que possam comprometer sua saúde mental e
FDXVDUGHVHTXLOÈEULRHPVXDVUHODÂÐHVLQWUDSHVVRDLVHLQWHUSHVVRDLV{2SURJUDPDFRQWDFRP
a dedicação de horas técnicas de nove colaboradores. Em 2020, devido a pandemia, promovemos a capacitação da equipe de multiplicadores e juntamente com a equipe gestora foram
GHƬQLGDVDVDÂÐHVSDUD
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ATUAÇÃO TRANSVERSAL NOS NEGÓCIOS
AÇÕES ESTRUTURANTES ESTRATÉGICAS
3DUDTXHDVVROXÂÐHVHLQLFLDWLYDVVHMDPRIHUWDGDVDRVQRVVRVEHQHƬFL¼ULRVFRQWDPRVFRPR
apoio de diversas áreas que executam atividades operacionais de forma compartilhada, no
atendimento as diversas linhas de atuação, ou por áreas de negócio que realizam iniciativas
de forma transversal, em sinergia com outras linhas, contribuindo ainda mais para uma efetiva
entrega de valor à sociedade.
As ações a seguir foram realizadas contaram com recursos previstos em orçamento, em
especial composto pelos custos com corpo técnico especializado, salvo exceção de ações
emergenciais decorrente das iniciativas necessárias para enfrentamento da crise econômica
ou da pandemia em si.
Ź Universidade Corporativa
Ź 9 webinares com temas voltados aos líderes e colaboradores
Ź 3 Canais de Aprendizagem para docentes
Ź 315 participantes em eventos da Rede Paranaense de Compliance
Ź 1.296 estudantes e 2.148 pessoas impactadas pelo Programa Educação na Ciência
Ź 8.694 exames realizados, 44 empresas, de 34 cidades Cuide-se + Prevenção do Câncer
Ź WHQGÅQFLDVHVWUDWÄJLFDVLGHQWLƬFDGDVQRFDGHUQR7HQGÅQFLDV6LVWHPD)LHS
Ź GULYHUVWHFQROÎJLFRVLGHQWLƬFDGRVFRPTXHVWÐHVHPHUJHQWHVQDSDQGHPLD
AÇÕES EXTERNAS
Ź PROGRAMA EDUCAÇÃO NA CIÊNCIA
Tem como objetivo de incentivar o fortalecimento de setores estratégicos para o desenvolviPHQWRHFRQÏPLFRHKRUL]RQWDODƬPGHIRPHQWDUDUHGXÂ¾RHVXSHUDÂ¾RGDVGHVLJXDOGDGHV
Para isso o Sesi, por meio do CIFAL Curitiba, tem promovido iniciativas de valorização das
carreiras STEAM.
Em 2020 foram realizados o concurso de vídeos Mulheres na Ciência, a Palestras Mulheres
STEAM e o Webinar Conversa com o futuro: STEAM – Transformações dentro e fora da escola.
Como resultados dos 3 projetos e de 15 ações tivemos o envolvimento direto de 1.296 estudantes e 2.148 pessoas impactadas pelo programa.
Ź PRÊMIO SESI INDÚSTRIA PARCEIRA DA EDUCAÇÃO
A iniciativa visa incentivar o acesso à Educação por meio de matrículas na Educação de Jovens e
Adultos (EJA H&XUVRGH4XDOLƬFDÂ¾RHP$X[LOLDU$GPLQLVWUDWLYR9ROWDGDDXPSÕEOLFRGHEDL[D
renda contribui para a formação de capital humano para a indústria. Em 2020, participaram
do Prêmio 34 indústrias, com a efetivação de 1.208 matrículas na EJA.
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Ź CUIDE-SE + PREVENÇÃO DO CÂNCER
É um programa que busca levar saúde para o trabalhador e sociedade. Visa a detecção precoce
dos cânceres de colo de útero, próstata, mama e pele, através de exames e orientações necessárias para a prevenção. Os atendimentos são realizados em 3 unidades móveis, equipada e
operacionalizada com equipe técnica treinada, que se deslocam até as empresas, sindicatos
HSUHIHLWXUDVFRQIRUPHGHƬQLGRSHORDJHQGDPHQWRSUÄYLR)RUDPDORFDGRV5
E como resultados tivemos: 8.694 exames realizados, 44 empresas, sendo 7 sindicatos, 6.528
pessoas atendidas de 34 cidades.
Ź REDE PARANAENSE DE COMPLIANCE
Com o apoio do CIFAL Curitiba, a rede tem o propósito de estimular a troca de experiências
e informações relacionadas com integridade e Compliance, em 2020, contou com alocação
de horas técnicas de três colaboradores. No ano 315 pessoas participaram dos encontros,
representantes de mais de 130 empresas do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul.
Ź TENDÊNCIAS SISTEMA FIEP 2020
Relatório executivo que sintetiza os principais movimentos em curso no cenário mundial,
lançando olhar sobre avanços tecnológicos, inovações nos negócios, convulsões sociais,
mudanças comportamentais e de consumo. Como resultado apresenta um conjunto de 12
fenômenos emergentes que ganham força no ano corrente. Foram necessárias, além de
toda a infraestrutura de pesquisa do Observatório Sistema Fiep, cerca de 640 horas técnicas
da equipe interna. O estudo possibilitou compreender questões emergentes e de relevância
para o Sistema Indústria e seus stakeholders.
Ź CURITIBA 2035
Em parceria com a Prefeitura de Curitiba, o Instituto Arapyaú, o Comunitas e o Observatório
Sistema Fiep, o projeto é uma iniciativa da sociedade para a construção de diretrizes de longo
prazo que nortearão as políticas de desenvolvimento da cidade nos próximos 20 anos. Em 2020,
foram realizadas diversas reuniões e atividades dos comitês temáticos para orientar a execução
das ações, bem como aproximar e integrar os atores envolvidos na concretização do projeto de
futuro do município. Foram alocadas 1200 horas técnicas da equipe interna e a infraestrutura
de pesquisa da área. A iniciativa possibilita o maior envolvimento do Sistema Indústria com o
desenvolvimento regional e fortalece alianças e parcerias com atores estratégicos.
Ź ESTUDOS ORIENTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
)UHQWHDRVGHVDƬRVUHVXOWDQWHVGDSDQGHPLDGR&RYLGIRUDPGHVHQYROYLGRVDRORQJRGR
ano uma série de iniciativas que visaram auxiliar as empresas paranaenses a se posicionarem
diante da crise. Foram alocadas 540 horas técnicas de analistas e disponibilizada a infraestrutura
e bando de dados do Observatório Sistema Fiep. As iniciativas contribuíram para fortalecer
DDWXDÂ¾RHRSRVLFLRQDPHQWRGR6LVWHPD)LHSIUHQWHDRVGHVDƬRVGDSDQGHPLDGDVTXDLV
destacam-se:
• Economia em tempos de Covid-19: caderno com orientações e respostas para uma série
de questões econômicas. O material foi produzido a partir de estudos de fronteira de
economistas e entidades de referência global.
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• Novo Coronavírus - Mudanças no Consumo e Impactos nas Atividades Econômicas:
caderno com orientações e respostas para questões ligadas às mudanças no comportamento
de consumo e nas atividades econômicas. O material foi elaborado a partir de um conjunto
de pesquisas nacionais e internacionais.
• Sinais e Drivers Tecnológicos para Pandemia: documento orientado à apresentação
de grandes movimentos tecnológicos, de diversas regiões do globo, que podem inspirar
e direcionar soluções para o enfrentamento da Covid-19. O material conta com uma série
de sinais tecnológicos e um conjunto de dez drivers tecnológicos que foram mapeados e
apontados como importantes para o contexto da pandemia.
AÇÕES INTERNAS
Ź UNIVERSIDADE CORPORATIVA
Diante das mudanças vivenciadas no ano, o Sistema Fiep atuou intensivamente para o desenvolvimento de seus colaboradores, fortalecendo competências técnicas e comportamentais
atreladas à estratégia da organização e do negócio.
O ensino à distância foi essencial frente ao cenário de pandemia e isolamento social, momento
em que a área se reinventou de forma ágil para capacitar e desenvolver os colaboradores para
a adaptação ao trabalho remoto. Por meio dos conteúdos digitais a Universidade Corporativa
ofereceu um canal com mais de 80 conteúdos dedicados a cuidados e prevenção contra a
Covid-19 e dicas de adaptação à nova rotina de teletrabalho. E, adicionalmente, outras ações
foram promovidas para as áreas de negócio, desempenho do sistema, liderança, dentre
outros, abrangendo diferentes públicos e todos níveis hierárquicos. Também foram lançados
treinamentos obrigatórios direcionados a aspectos legais na atuação dos colaboradores,
como Segurança da Informação, LGPD e guia de orientações para atividades presenciais com
segurança. Grande parte das ações foram desenvolvidas com recursos internos, horas técnicas
e por meio de parcerias internas e externas, como áreas cliente e especialistas renomados de
RH do mercado. As principais ações foram:
• Educação: &RPRREMHWLYRGHSUHSDUDURVGRFHQWHVGD(GXFDÂ¾R%¼VLFD3URƬVVLRQDOH
Superior para o ensino à distância, foram desenvolvidos 3 Canais de Aprendizagem, com
conteúdo de microaprendizagem, cursos sequenciais de capacitação e webinares sobre
temas importantes para a atuação da área educacional. A pesquisa de opinião realizada
após a conclusão das ações apontou que 98% do público considerou as iniciativas úteis
para sua aplicação prática e 99,9% avaliou positivamente a qualidade dos conteúdos oferecidos. Como resultado, temos uma equipe docente engajada e preparada para atender a
mudança do formato de ensino para o virtual. Considerando a adesão dos docentes, o canal
será mantido e expandido para ações que vão além da preparação do ensino à distância e
passará contemplar todos os temas referentes capacitação de docentes.
• Segurança e Saúde: Outra ação foi o Canal de Aprendizagem para a área de Segurança
H6DÕGHFRPFDSDFLWDÂÐHVWÄFQLFDVDƬPGHGHVHQYROYHURVFRODERUDGRUHVGD¼UHDQD
condução de processos e procedimentos voltados ao à Covid19, tais como prevenção,
capacitação para aplicação do teste rápido e procedimento de coleta do exame RT- PCR.
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• Lideranças: Com o objetivo de manter a proximidade com a liderança, orientá-la na gestão
de pessoas e promover o conhecimento por meio do compartilhamento de ações e expeULÅQFLDVGHFRUUHQWHVGHVWHQRYRFHQ¼ULRIRLGHVHQYROYLGRRSURJUDPDp9DPRV&RQYHUVDUq
Foram 9 webinares que trataram de temas como inteligência emocional em tempos de
pandemia, o poder do accountability, produtividade e resultados, inteligência emocional,
forças de caráter, gestão do tempo e outros. Para realização do programa contamos com
parceiros especialistas no tema referência de mercado e de gestores da organização.
• Ferramentas para equipes operacionais e gestores: Implantamos também o Canal
Aprimore, com o objetivo de fortalecer o conhecimento e uso de ferramentas e recursos
tecnológicas . Esta ação é contínua e promoveu 2 webinares e 1 mesa redonda nos quais
os próprios colaboradores compartilham experiências e dicas práticas para melhor uso das
soluções, contribuindo para o aumento da produtividade no trabalho.
• Arte por toda parte: A Mostra de Talentos Arte por toda parte, projeto do Sesi Cultura
em parceria com o RH, foi criada para promover a arte como forma de apoio à saúde
emocional dos colaboradores do Sistema Fiep, considerando a nova dinâmica de trabalho
remoto. Em formato de live, a cada edição 3 colaboradores convidados apresentaram o
seu jeito de fazer arte. Foram conversas sobre sua atuação no Sistema Fiep e seu local de
trabalho, além de um depoimento sobre como a arte o ajudou a enfrentar a pandemia.
O projeto teve 12 edições, 3.675 inscritos, 36 colaboradores participantes e mais de
4.774 reproduções no canal. O sucesso levou o Sesi Cultura a ampliá-lo, em 2021, para os
trabalhadores das indústrias.
Ź EFICIÊNCIA DE RECURSOS
2ULHQWDGRVSDUDDHƬFLÅQFLDGHUHFXUVRVHPWRGDVDV8QLGDGHV2SHUDFLRQDLVGXUDQWHRFHQ¼rio de crise, realizamos negociação dos contratos de prestação de serviços contínuos, como
facilities, segurança, frota, espaços locados (imóveis de Unidades e quadras esportivas), além
GHDGHTXDÂÐHVGHGHPDQGDVFRQWUDWDGDVMXQWRD&RSHOUHƮHWLQGRHPUHGXÂÐHVGHFXVWRV(
considerando as mudanças necessárias para a continuidade das atividades da entidade devido
a pandemia, realizamos a criação de manual e procedimentos de retomada às aulas e ao trabalho presencial para uma comunicação orientativa e informativa, bem como a priorização na
aquisição de insumos necessários para o período de pandemia, como a aquisição de máscaras,
álcool em gel, termômetros, e o estabelecimento de atendimento dos serviços de facilities
para as unidades operacionais.
Ź GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Visando promover uma boa gestão dos projetos executados pela entidade foi realizada a
migração do ambiente da ferramenta de gestão (PWA/Sharepoint) para a versão on-line. O novo
ambiente traz ainda maior segurança, controle e visibilidade sobre o andamento das iniciativas,
tanto para os usuários na operação das rotinas, quanto para o monitoramento e gerenciamento
dos projetos pelos gestores, além de possibilidade de acesso remoto, importante no período
de pandemia. A atualização proporcionou maior governança sobre o gerenciamento dos
projetos a partir implementação de procedimentos padronizados, processos automatizados
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HJHUHQFLDPHQWRGHXVX¼ULRV SHUƬVGHDFHVVR $OÄPGDDWXDOL]DÂ¾RGDIHUUDPHQWDIRUDP
enviados reportsVHPDQDLVDRVJHVWRUHVSDUDDFRPSDQKDPHQWRGDVLQFLDWLYDVGHƬQLGDVFRPR
prioritárias para o Sistema Fiep em 2020 e ministradas capacitações para pontos focais das
áreas relacionadas às ferramentas de gestão de projetos e mapeamento de processos.

Ź CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS
$OÄPGD&HUWLƬFDÂ¾R/(('*ROGUHFHELGRSDUDR,QVWLWXWR6HQDLGH,QRYDÂ¾RHP(OHWURTXÈPLFD
em Curitiba, incentivando a inovação e sustentabilidade nos projetos de engenharia, os projetos de climatização também seguem o mesmo viés. Em atendimento as normas nacionais ou
LQWHUQDFLRQDLVDSURSRVWDJDUDQWHXPDPHOKRUTXDOLGDGHHƬFLÅQFLDHQHUJÄWLFDXPDUHGXÂ¾R
expressiva no nível de CO² do ambiente, impacta na diminuição dos afastamentos por doenças
infectocontagiosas por vírus e bactérias, garantindo uma atmosfera segura mesmo com as
necessidades de cuidados adicionais na pandemia, para que, tanto os colaboradores quanto
nossos alunos, tenham uma atmosfera propícia ao seu máximo rendimento e proteção à
saúde. E visando melhorar a acessibilidade e uso dos espaços a partir da aplicação de novas
tecnologias e sustentabilidade, estão em andamento obras e serviços de adequação, visando
melhorar o acesso às instalações e modernizar as estruturas em atendimento a norma reguODGRUD1%5TXHGHƬQHRVDVSHFWRVGHDFHVVLELOLGDGHTXHGHYHPVHUREVHUYDGRV
nas construções urbanas.

Ź CAMPANHAS PROMOCIONAIS
Em virtude da necessidade de reestruturação interna para enfrentamento da crise e fortalecimento da atuação institucional, em 2020 ocorreu a integração das áreas de Marketing de
Serviços e Institucional para atuar de forma sistêmica, porém assegurando que a imagem de
FDGDHQWLGDGHIUHQWHDVQHFHVVLGDGHVHVSHFÈƬFDVGHFDGDVHWRU
Tendo as áreas internas como clientes, são realizados trabalhos relacionados a comunicação e
marketing (materiais promocionais, peças publicitárias, campanhas comerciais e institucionais,
estratégias de divulgação em diversos veículos) para que tenham maior efetividade e mantenham o padrão de acordo com manual de marcas do Sistema Fiep. Destacamos as seguintes
DÂÐHVUHDOL]DGDVHPFRQMXQWRFRPDV¼UHDVƬPSDUDDVTXDLVIRUDPDORFDGRV5
mais, aproximadamente 4.800 horas de técnicas da equipe:
• Educação: Material promocional impresso para as Unidades com programação de cursos
- Sesi, Senai e IEL, organizando a agenda de cursos com antecedência e facilitando que o
público conheça quais cursos serão ofertados a cada trimestre. A opção digital está disponível no site das entidades e a campanha de divulgação das soluções em educação PJ
para fortalecimento das entidades como provedor de serviços de qualidade em educação
para a indústria, apoio na divulgação com foco na venda de serviços. Foram entregues
50.000 unidades nas ações de verão, pedágio e litoral do PR, além de ações nas indústrias
e criadas peças vitrine e envio para área de vendas, mídia online orgânica e paga, assessoria
e marketing direto.
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• Segurança e Saúde Apoio na elaboração da campanha de comercialização dos testes do
Covid-19, produzido em parceria entre Sesi e Senai. Com isso as indústrias, trabalhadores
da indústria e seus familiares puderam conhecer o serviço e realizar os testes de forma
rápida, segura e acessível. E na campanha de divulgação, com foco nas vendas dos cursos
e consultorias on-line em NRs (Senai e Sesi), foram criadas peças vitrine e envio para área
GHYHQGDVPÈGLDRQOLQHRUJ½QLFDSDJDHRưLQHDVVHVVRULDPDUNHWLQJGLUHWRHGHVHQYROvimento do site.
• Sistêmica: Elaboração de materiais, digital e impresso, de abordagem sistêmica para apresentação dos principais serviços do Sistema Fiep, com foco na melhoria no relacionamento
com o cliente e aumento das vendas. Foram entregues 50.000 folders sistêmico voltado
SDUDFOLHQWH3-GLVSRQLELOL]DGRVSDUDDV8QLGDGHVDOÄPGHO½PLQDVHVSHFÈƬFDVSDUD
os sindicatos e seus associados.
Ź ESTRATÉGIA COMERCIAL
&RPRREMHWLYRGHGHƬQLUHVWUDWÄJLDVGHDERUGDJHPORFDOHDÂÐHVFRPHUFLDLVHVSHFÈƬFDVSDUD
cada segmento de atuação, alinhado com o objetivo estratégico de impulsionar as vendas,
o plano de vendas e estratégias regionais promoveu a reestruturação da área comercial,
segmentando o atendimento com o reforço das Coordenações Regionais de Vendas já em
operação e com criação de Coordenações com foco nos seguintes setores: agronegócio, sindicatos, médias e grandes empresas, pequenas e micro empresas, órgãos e empresas públicas
e Pessoa Física. Além disso, foram realizadas as seguintes iniciativas de modo a alcançar as
estratégias propostas:
• Revisão e segmentação da carteira de clientes: Com o objetivo de promover mais
efetividade às estratégias de atuação, foram categorizados por faixa 142 mil clientes
considerando 9 critérios e variáveis.
• Revisão do portfólio de serviços: Projeto para redução e readequação do portfólio de
serviços otimizando o volume de aproximadamente 2.500 itens de venda para 253 serviços
divididos por solução e segmento industrial, bem como por linha de atuação: Educação,
Tecnologia e Inovação e Saúde e Segurança.
• Modernização no processo de assinatura nos contratos de vendas PJ: Implantação
do processo de assinatura de contratos de vendas PJ por meio eletrônico, promovendo
maior agilidade e segurança, especialmente em meio a pandemia, garantindo a segurança
dos clientes e vendedores e permitindo à equipe comercial direcionar seus esforços para
o aumento das vendas.
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Ź PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO INTEGRADO
Como estratégia para otimização dos esforços frente a pandemia, foi realizada a reestruturação
GD¼UHDGHSODQHMDPHQWRRUÂDPHQWRHPRQLWRUDPHQWRDƬPGHDVVHJXUDUDOÄPGDVDWLYLGDGHV
de elaboração do orçamento, fechamento de produção física e orçamentária, atendimento ao
Conselho Regional e Departamento Nacional, em 2020 foram realizadas as seguintes iniciativas,
que contou com a dedicação compartilhada da equipe técnica, que contribuíram para apoiar
as entregas das áreas de negócios:
•

Plano de Contingência: apoio na elaboração e acompanhamento do plano implementado
SDUDFRPEDWHURVHIHLWRVGDFULVHHVHXVUHƮH[RVQDVXVWHQWDELOLGDGHƬQDQFHLUDGR6HVL2
DN aportou R$ 12.400.000,00 para contribuir com a operação e o Sesi alocou horas técnicas
da equipe para a gestão e monitoramento dos resultados, que oportunizaram uma redução
de 16% nas despesas de pessoal e mantiveram o resultado orçamentário positivo.

•

Reprogramação dos Demonstrativos de Desempenho - Relatório Executivo: Com
objetivo de fornecer informações consolidadas de orçamento, produção e custos às Gerências
Executivas, foi desenvolvido um novo modelo de relatório. Publicado mensalmente, fornece
dados para uma tomada de decisão mais assertiva.

•

Criação de relatório One Page para a alta administração: Relatório destinado
exclusivamente à alta administração, tem como objetivo fornecer dados estratégicos para
subsídio de informações em reuniões do Conselho Regional ou ao Departamento Nacional.

•

Criação de relatório de monitoramento semanal de indicadores de gratuidade:
$WHQGHQGRDXPDSUHPLVVDUHJXODPHQWDURDQRGHIRLEDVWDQWHGHVDƬDGRUQR
atingimento da meta de gratuidade no Sesi. Para auxiliar na visualização das unidades para
captação de matrículas gratuitas foi desenvolvido um relatório com periodicidade semanal.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
&RPDƬQDOLGDGHGHPRQLWRUDURGHVHPSHQKRGDVHVWUDWÄJLDVDGRWDGDVFRQVLGHUDQGRR3ODnejamento Estratégico Sesi-Senai ciclo 2020-2024, apresentamos os resultados estratégicos,
táticos e operacionais do Sesi, apurados a partir dos registros de produção e orçamento.
Ressaltamos que cada indicador tem uma fórmula de cálculo, composto por um conjunto de
SURGXWRVSUHGHƬQLGRVHSRVVXLXPDSHULRGLFLGDGHGHFROHWDFRQIRUPHVHJXH
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Perspectiva Negócios e Clientes
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No ano, o itinerário V registrou 99 alunos e os itinerários II e III não foram ofertados. Considerando que a modalidade é um produto novo, em fase piloto e sendo ofertada em apenas uma
Unidade, não alcançou a meta planejada. Ressalta-se que gradualmente todas as unidades do
Colégio Sesi da Indústria estão se programando para ofertar o novo modelo em um horizonte
de 5 anos, prazo determinado pelo Ministério da Educação para que as escolas possam se
adequar e ampliar a carga horária para 1.000 horas anual nos 200 dias letivos.
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ΎEŽƚĂ͗K:нYƵĂůŝĮĐĂĕĆŽWƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĞƐƚĄƐĞŶĚŽŽĨĞƌƚĂĚŽĐŽŵŽƉƌŽũĞƚŽƉŝůŽƚŽĞĞŵĨĂƐĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ƌĂǌĆŽ
ƋƵĞũƵƐƟĮĐĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĂďĂŝǆŽĚĂŵĞƚĂ͘
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&ŽŶƚĞ͗ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽEĂĐŝŽŶĂů
EŽƚĂ͗ĂƉƵƌĂĕĆŽĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌƉŽĚĞƌŝĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂWƌŽǀĂĂƉůŝĐĂĚĂĞŵϮϬϭϵƉĞůŽ/ŶĞƉ͕ŵĂƐĂƚĠ
ŽĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽĚĞƐƚĞƌĞůĂƚſƌŝŽ͕ŽƐŵŝĐƌŽĚĂĚŽƐĂŝŶĚĂŶĆŽĞƐƚĂǀĂŵĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͕ŽƵƵƟůŝǌĂƌŽƐĚĂĚŽƐĚŽ^ŝŵƵůĂĚŽ
^KDK^ͲWƌŽǀĂƌĂƐŝůĚĞϮϬϮϬ͕ŵĂƐ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĂƉĂŶĚĞŵŝĂĞĚĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌĞƐĞŶĐŝĂŝƐĞŵĂůŐƵŶƐ
ĞƐƚĂĚŽƐ͕Ž^ĞƐŝͬWZŶĆŽĂƟŶŐŝƵŽŶƷŵĞƌŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞĚĞĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽ^ŝŵƵůĂĚŽ͕ƉŽŝƐĠŝŵƉƌĞƐĐŝŶͲ
ĚşǀĞůĂŐĂƌĂŶƟĂĚĞƵŵĂŵďŝĞŶƚĞĐŽŶƚƌŽůĄǀĞůƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂ͕ŽƋƵĞŶĆŽŽĐŽƌƌĞŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĂ͕͘
ƌĞĨŽƌĕĂĚŽƉĞůŽŶŽƌŵĂƟǀŽĚŽͲŽŶƐĞůŚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ;EͿ͕ĚĞϮϴͬϬϰͬϮϬϮϬ͕ŽƐĂůƵŶŽƐŶĆŽĚĞǀĞŵƉĂƐƐĂƌ
ƉŽƌĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚƵƌĂŶƚĞĂWĂŶĚĞŵŝĂ͘ƐĞƐĐŽůĂƐĚĞǀĞŵĂƉůŝĐĂƌƐŽŵĞŶƚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚĞ^ŽŶĚĂŐĞŵ
;ĚŝĂŐŶſƐƟĐĂͿƉĂƌĂƐƵďƐŝĚŝĂƌĂĕƁĞƐĞƌĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽƐ͕ŽƋƵĞĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚŽƉĞůŽ^ĞƐŝĞĐŝƚĂĚŽŶŽĐĂƉşƚƵůŽĚĞĂĕƁĞƐ
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂŶƚĞƐ͘
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&ŽŶƚĞ͗ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽEĂĐŝŽŶĂů

O resultado retrata a atuação do Sesi no Paraná e os esforços para melhoria da qualidade dos
produtos educacionais, evidenciando sua efetividade pela melhoria do desempenho no Enem,
pelo fortalecimento de instrumento interno de avaliação e pela aceleração da formação de
jovens e adultos na Educação Básica. Esse conjunto de ações e programas são planejados e
GHVHQYROYLGRVHPUHGHPDQWHQGRDTXDOLƬFDÂ¾RGRVIXWXURVHDWXDLVWUDEDOKDGRUHVFRPR
foco principal.
A seguir demonstramos o resultado do Sesi no Paraná em relação a rede no Brasil e rede de
ensino.

&ŽŶƚĞ͗DŝĐƌŽĚĂĚŽƐEDϮϬϭϵͲWŽƌƚĂů/EW
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&ŽŶƚĞ͗ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽEĂĐŝŽŶĂů
EŽƚĂ͗ΎŝĂŶƚĞĚŽĐĞŶĄƌŝŽƉĂŶĚġŵŝĐŽĞŵĞĚŝĚĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚŽŽǀŝĚͲϭϵ͕ĂůĠŵĚŽƐĂƚƌĂƐŽƐĂƉŽŶƚĂĚŽƐ
ŶĂƐƉĞƌşĐŝĂƐŵĠĚŝĐĂƐƉĂƌĂĚĞŵĂŝƐĚŽĞŶĕĂƐ͕ĂƐĞƐƟŵĂƟǀĂƐĐĂůĐƵůĂĚĂƐƉĂƌĂŽ/ŶĚŝĐĂĚŽƌĚĞďƐĞŶƚĞşƐŵŽĞŵϮϬϮϬ
ĨŽƌĂŵĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂƐŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽƵŵƉĂƌąŵĞƚƌŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĂĂŶŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŝĚĞŶƟĮĐŽƵͲƐĞ
ƋƵĞŽĞǀĞŶƚŽĚŽĞ^ŽĐŝĂů^ϮϮϯϬͲĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽdĞŵƉŽƌĄƌŝŽ͕ĨŽŝŽƵƚƌŽĨĂƚŽƌƋƵĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽ/ŶĚŝͲ
ĐĂĚŽƌ͕ƉŽŝƐŶĆŽƐĞůŝŵŝƚĂŵĂƉĞŶĂƐĂŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞĂĐŝĚĞŶƚĞƐĞĚŽĞŶĕĂƐ͕ŵĂƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŵŽƟǀŽĚĞĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽ
ƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽƐĚŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ;ŝŶĐůƵƐŝǀĞŐŽǌŽĚĞĨĠƌŝĂƐ͕ŵĂŶĚĂƚŽĞůĞŝƚŽƌĂů͕ƐĞƌǀŝĕŽŵŝůŝƚĂƌĞƚĐ͘Ϳ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ
ŚĄŽĂƐƉĞĐƚŽƌĞůĂƟǀŽăĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƉĂƌĂĂƚƌĂƚĂƟǀĂĚŽƐĂƚĞƐƚĂĚŽƐƉŽƌŵŽƟǀŽĚĞƐĂƷĚĞĚŝĂŶƚĞĚĂ>Ğŝ
'ĞƌĂůĚĞWƌŽƚĞĕĆŽĚĞĂĚŽƐWĞƐƐŽĂŝƐ;>'WͿ͘ŝĨĞƌĞŶƚĞĚŽƐĚĂĚŽƐƉĞƐƐŽĂŝƐƐŝŵƉůĞƐ͕ŽƐĚĂĚŽƐƐĞŶƐşǀĞŝƐĚĞƐĂƷĚĞ
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŵĚŽĐŽŶƐĞŶƟŵĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐƐŽĚŽƟƚƵůĂƌĚŽƐĚĂĚŽƐ͕ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĚŽƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞ͕ŵĞƐŵŽƋƵĞĐŽůĞƚĂĚŽƐ
ĐŽŵĐŽŶƐĞŶƟŵĞŶƚŽ͕ƐſƉŽĚĞŵƐĞƌƵƟůŝǌĂĚŽƐĐŽŵĮŶĂůŝĚĂĚĞĞƐƉĞĐşĮĐĂ͘

&ŽŶƚĞ͗ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽEĂĐŝŽŶĂů

Ajustar a estratégia rapidamente para o atendimento às necessidades de segurança e saúde
GRWUDEDOKDGRUIRLLQGLVSHQV¼YHOHHƬFD]SDUDRVUHVXOWDGRVWDQWRQDDSOLFDÂ¾RGHYDFLQDGH
gripe no início do surto da pandemia covid-19, quanto na disponibilização de informações e
exames que indicassem as condições de saúde e contaminação do trabalhador. A realização
dos exames ocupacionais em atendimento a NR7 também contribuiu para este incremento.
Perspectiva Habilitadores

&ŽŶƚĞ͗ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽEĂĐŝŽŶĂů

O quadro mostra o resultado referente às capacitações realizadas exclusivamente na plataIRUPD8QLQGÕVWULDQRDQRGH&RQVLGHUDQGRDVQHFHVVLGDGHVGHWUHLQDPHQWRHVSHFÈƬFDV
para os colaboradores deste Regional, somando, ainda, diversas ações internas relacionadas
à mudança de processos de trabalho, a aplicação da MP 936/2020 e os demais impactos da
SDQGHPLDRIRFRSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGRVSURƬVVLRQDLVIRLGLUHFLRQDGR»XWLOL]DÂ¾RGD
SODWDIRUPDGD8QLYHUVLGDGH&RUSRUDWLYDGR6LVWHPD)LHSUHƮHWLQGRQDUHGXÂ¾RGHKRUDVGH
capacitação realizadas na Unindústria.
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&ŽŶƚĞ͗ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽEĂĐŝŽŶĂů

Tendo em vista a crise decorrente da pandemia, na qual as empresas precisaram reagir rapidamente as medidas governamentais para contenção do vírus e, consequentemente aos efeitos
econômicos decorrentes da diminuição ou paralisação das atividades, o número de indústrias
atendidas pelo Sesi foi impactado em 2020, não sendo possível o atingimento da meta prevista.
Perspectiva Gestão

&ŽŶƚĞ͗ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽEĂĐŝŽŶĂů
ΎEĆŽŵĞĚŝĚŽĞŵϮϬϮϬ͘sŝŐġŶĐŝĂĂƉĂƌƟƌĚĞϮϬϮϭ͘
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&ŽŶƚĞ͗ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽEĂĐŝŽŶĂů

Tendo em vista que a estratégia estadual da oferta da gratuidade do Sesi contempla outros
itens que os orientados pelo DN, a meta do Regional para 2020 foi 11% do índice de aderência.
Contudo, o item que contribuiria com o atingimento seria o Itinerário V, que ainda está em
fase piloto, impactando diretamente no resultado. Destacamos que conforme acordado com
o DN, no Regional o principal produto voltado a gratuidade é a EJA, e em 2020 foi a primeira
a ser ofertada na modalidade EaD.
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&ŽŶƚĞ͗ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽEĂĐŝŽŶĂů
EŽƚĂ͗ΎƌĞƐŽůƵĕĆŽĚŽ^^/ͬEŶǑϬϬϴϮͬϮϬϮϬƉƌŽƌƌŽŐŽƵŽƉƌĂǌŽƉĂƌĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕
ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƚ͘ϭΣĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^^/ͬEŶǑϬϬϰϵͬϮϬϭϵ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚŽƐſƌŐĆŽƐŶĂĐŝŽŶĂůĞƌĞŐŝŽŶĂŝƐĚŽ^^/
ƉŽƌƵŵĂŶŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞϬϵͬϬϳͬϮϬϮϬ͕ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽŝŵƉĂĐƚŽĚĂƉĂŶĚĞŵŝĂĚŽĐŽƌŽŶĂǀşƌƵƐ͘WĂƌĂůĞůĂŵĞŶƚĞ͕
ŽƐŶŽǀŽƐŶŽƌŵĂƟǀŽƐ͕ĚŝǀƵůŐĂĚŽƐŶŽĂŶŽĚĞϮϬϮϬ͕ŝŵƉĂĐƚĂƌĂŵŶĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƌĞǀŝƐĆŽĚŽƉůĂŶŽĚĞĂĕĆŽƉĂƌĂ
ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĂdƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂ͕ŽƋƵĞŝŵƉĞĚŝƵŽŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ͘
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Criado em abril de 2017, o Portal da Transparência Sesi permite a todo cidadão o acesso às
informações institucionais, que são atualizadas anualmente. O Sistema Fiep entende que por
meio dessa ferramenta aproxima seu público e reforça o seu compromisso com uma moderna
gestão e com o aprimoramento na divulgação de seus resultados e informações.

INDICADORES DE DESEMPENHO
$JHVW¾RGRGHVHPSHQKRGR6HVL35XWLOL]DLQGLFDGRUHVSHUHQHVHFRPIRFRQDHƬF¼FLD
HƬFLÅQFLDHHIHWLYLGDGHGDHQWLGDGH(PVHWHPEURGHFRPRDGYHQWRGD5HVROXÂ¾RQ
GR&RQVHOKR1DFLRQDOGR6(6,IRLLQVWLWXÈGRR3URJUDPDGH(ƬFLÅQFLDGD*HVW¾RTXH
estabelece um conjunto de indicadores para o acompanhamento do desempenho dos seus
regionais nos anos de 2021, 2022 e 2023.
Ressalta-se que alguns indicadores já eram monitorados pelo Regional, seja por meio dos
indicadores estratégicos ou matriz de cálculo nacionalmente padronizada, seja por ferramentas ou mecanismos de gestão interna (BI´s, custos ABC, orçamento). Com o intuito de iniciar
a construção do histórico de publicação desses indicadores como ponto de partida para a
prestação de contas e apuração do desempenho nos próximos anos, apresentamos a seguir,
os resultados alcançados em 2020¹:
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GRATUIDADE
$SDUWLUGHIRUDPLQFRUSRUDGRVGLVSRVLWLYRVDR5HJXODPHQWRGR6HVLTXHGHƬQLUDP
dentro de um horizonte de seis anos, a ampliação gradual dos recursos provenientes da
receita de contribuição compulsória destinados à gratuidade, até atingir a meta de 33,33%
da Receita Líquida de Contribuição Compulsória em Educação Básica e Continuada, sendo
16,67% destinado para vagas gratuitas. Conforme a Resolução 109/2017, a partir de 2018 o DN
estipulou uma meta de segurança das vagas gratuitas, aumentando 4,35 pontos percentuais
em 2020, para atingir uma meta de 21,02% no Sesi no Paraná. Para efeito de apuração da
gratuidade considera-se o gasto médio em matrícula, ou seja, as despesas realizadas com
FXVWHLRLQYHVWLPHQWRHJHVW¾RFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQR5HJXODPHQWRGR6HVL$UW
DWXDOL]DGRSHOR'HFUHWR/HLQ
A seguir os resultados alcançados no exercício em relação ao cumprimento da meta de
gratuidade regulamentar.

WĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĂZĞĐĞŝƚĂ>şƋƵŝĚĂĚĞŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽŽŵƉƵůƐſƌŝĂ
&ŽŶƚĞ͗'ĞƌġŶĐŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕KƌĕĂŵĞŶƚŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ

Em 2020 foram aplicados 45,17% dos recursos da Receita Líquida de Contribuição Compulsória
em Educação Básica e Continuada e 18,99% em vagas destinadas à gratuidade regulamentar,
resultando na realização de 13.055 matrículas gratuitas. Em termos absolutos, destinamos R$
2.059.599 a mais que a meta mínima de gratuidade de R$ 27.950.675, considerando a apuração
do exercício 2020. Quanto a destinação de recursos para a Educação foram R$ 19.854.359 a
mais que mínimo necessário para cumprir a meta de R$ 55.884.583.
Quanto a meta de segurança estipulada pelo DN para garantir o atingimento nacional, o Paraná
Q¾RDOFDQÂRXRSUHYLVWRGHRTXHHPYDORUHVDEVROXWRVVLJQLƬFDULDXPDFUÄVFLPR
de R$ 5.234.067,86 nas despesas. Salienta-se que foi considerado para efeito de cálculo o
saldo positivo do exercício 2019, que monta de R$ 1.829.969,86, uma vez que a meta havia
sido superada. Temos então o incremento de R$ 3.404.098 a ser absorvida além da meta de
segurança no exercício 2021.
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DĂƚƌşĐƵůĂdŽƚĂůĞŵ'ƌĂƚƵŝĚĂĚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌ
&ŽŶƚĞ͗'ĞƌġŶĐŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕KƌĕĂŵĞŶƚŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ

O portfólio de serviços destinados a atender a meta de gratuidade no Sesi no Paraná está focado
em três modalidades - Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e Educação Continuada.
Dentre as modalidades da Educação Básica, destacamos 7.959 vagas do EJA, que representa
61% das matrículas gratuita dessas três modalidades.
$(-$TXHRIHUHFHDSRVVLELOLGDGHGHHQWUDGDDTXDOTXHUWHPSRHFRPƮH[LELOLGDGHGHH[HFXÂ¾R
dos serviços, tem ganho importância dentro do mix de vagas gratuitas oferecidas, passando,
a partir de 2018, a compor a estratégia de atingimento da meta. Para tanto, o planejamento
para 2020 era atingir um alto volume de novas matrículas, porém, apesar da modalidade ser
a mais representativa, devido a pandemia do Covid-19 que gerou um impacto diretamente na
economia do país e na vida da população, em especial as de baixa renda, a captação de novos
alunos não performou conforme o esperado.
(D(GXFDÂ¾R&RQWLQXDGDDWLQJLXPDWUÈFXODVJUDWXLWDVHPXPDXPHQWRVLJQLƬFDWLYR
da produção em relação a 2019, quando foram realizadas 230 matrículas. A modalidade ganhou
relevância no longo do ano devido a realização na modalidade EaD e com carga horária menor,
SHUPLWLQGRDH[HFXÂ¾RƮH[ÈYHOGRVFRQWHÕGRV
Destacamos que as vagas gratuitas são destinadas aos alunos que se enquadram nos pontos
previstos nos Referenciais de Gratuidade do Sesi, como a comprovação e histórico escolar em
ensino público ou declaração de baixa renda.

,ŽƌĂͲůƵŶŽĞŵ'ƌĂƚƵŝĚĂĚĞZĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌ
&ŽŶƚĞ͗'ĞƌġŶĐŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕KƌĕĂŵĞŶƚŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ
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Do ponto de vista da produção, representada pelo indicador Hora-Aluno, o Sesi entregou
4.271.242 horas-aluno gratuitas dentro de um montante de 16.750.065 realizadas no total,
representando 25,5% de destinação a gratuidade. É um indicador importante na mensuração da
SURGXWLYLGDGHHGXFDFLRQDOXPDYH]TXHUHƮHWHDTXDQWLGDGHGHKRUDVTXHRVDOXQRVGHGLFDP
à realização do itinerário de cada curso, excluindo as evasões.
A realização na modalidade EJA representou 78% do total, em linha com a estratégia de
convergência desse produto como pilar da gratuidade no Sesi. E na Educação Continuada veriƬFDPRVTXHPHVPRFRPRLQFUHPHQWRGHPDWUÈFXODVGHWDOKDGRDFLPDDUHSUHVHQWDWLYLGDGHÄ
de apenas 1,4% no total do hora-aluno gratuito. Os cursos em geral possuem pequena carga
horária, fazendo com que o indicador não apresente uma grande relevância na gratuidade.

'ĂƐƚŽDĠĚŝŽ,ŽƌĂͲůƵŶŽ
&ŽŶƚĞ͗'ĞƌġŶĐŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕KƌĕĂŵĞŶƚŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ

O gasto médio do hora-aluno representa o total dos custos diretos acrescido dos investimentos (obras, equipamentos e reformas) realizados nas modalidades, dividido pela quantidade
GHKRUDDOXQRUHDOL]DGDDOÄPGRJDVWRLQGLUHWRUHODFLRQDGRDJHVW¾RGDVHVFRODVƬQDQFHLUD
UHFXUVRVKXPDQRVDGPLQLVWUDÂ¾RJHUDOHQWUHRXWURV&RQVLGHUDQGRRVGHVDƬRVGHTXH
WURX[HLPSDFWRWDQWRQDSURGXÂ¾RGHYLGR»GLƬFXOGDGHGHPDQXWHQÂ¾RGDVDXODVHJHUDÂ¾R
de hora-aluno, quanto nas despesas, visto as ações de contingenciamento implementados
SDUDFRQWHQÂ¾RGHJDVWRVTXHUHƮHWLUDPQRVLQGLFDGRUHVGHJDVWRKRUDDFLPDGHPRQVWUDGRV
Contudo, analisando os gastos nota-se um equilíbrio na proporção de redução das despesas
e na produção.
Destaca-se o Ensino Médio com um gasto hora de R$ 8,75, resultado abaixo do realizado 2019,
que foi de R$ 15,71. Essa modalidade tem uma grande representação no gasto geral, pois a
rede Colégio Sesi Ensino Médio atua sob atendimento presencial, contudo, ao longo do ano
migrou para o regime remoto, o que contribuiu para a contenção das despesas indiretas.
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A Educação de Jovens e Adultos permaneceu estável na comparação do gasto com 2019.
Em 2020 observamos o gasto de R$ 6,83 por hora aluno contra um valor de R$ 6,65 no ano
anterior. Mesmo considerando a queda dos gastos indiretos, que afetam a modalidade de
maneira similar ao Ensino Médio, contabilizamos nesses centros de custo as despesas com
os investimentos na modernização das unidades e tecnologias que permitam tanto o ensino
presencial quanto o EaD.
E na modalidade de Educação Continuada temos um grande portfólio de cursos disponíveis
para a educação, contudo, alguns desses cursos, como os Clubes do Colégio Sesi (atividades
extracurriculares em contraturno), tiveram a execução prejudicadas devido as medidas de
restrição para conter a pandemia. Para tanto, aulas de reforço à distância foram inseridas ao
longo do ano, mantendo o gasto em R$ 6,72 por hora.

ĞƐƟŶĂĕĆŽĚĞZĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂ'ƌĂƚƵŝĚĂĚĞ
&ŽŶƚĞ͗'ĞƌġŶĐŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕KƌĕĂŵĞŶƚŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ

(QDFRPSRVLÂ¾RGDGHVWLQDÂ¾RGHUHFXUVRV»JUDWXLGDGHHPYHULƬFDPRVTXHD(GXFDÂ¾R
de Jovens e Adultos representou 75%, totalizando R$ 22.563.062,94. A modalidade Ensino
Médio representou 24% da gratuidade total no ano, com um valor absoluto de R$ 7.108.487,64.
E a Educação Continuada tem uma representatividade na ordem de 1%, com um volume de
recursos de R$ 338.724,15.
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RESULTADO OPERACIONAL
O planejamento anual do Sesi segue critérios estabelecidos em nível nacional e as diretrizes
decorrente dos planejamentos estratégicos do Sesi-Senai 2020-2024 e do Master Plan Sistema
)LHSSDUDRTXDOV¾RGHƬQLGDVDVDÂÐHVHPHWDVSDUDRH[HUFÈFLRDFRPSDQKDGDVGDV
respetivas previsões orçamentárias. Ao longo do ano, conforme previsto em seu normativo,
V¾RSHUPLWLGDVDUHWLƬFDÂ¾RHDVXSOHPHQWDÂ¾RRUÂDPHQW¼ULDGHPRGRDDMXVWDUDVURWDVH
DMXVWHVƬQDQFHLURVQHFHVV¼ULRV
6HXGHVHPSHQKRHUHVXOWDGRVV¾RPHGLGRVHPRQLWRUDGRVWDQWRSHORVÎUJ¾RVƬVFDOL]DGRUHVH
de controle quanto pela sociedade, visto que os principais recursos que compõem suas receitas
são provenientes da contribuição compulsória feita pelas empresas industriais.
Considerando a situação econômica e social brasileira que se instalou em 2020, o governo
federal destinou recursos para apoiar a população de baixa renda e para contribuir com o
sistema de saúde pública durante o período mais grave da pandemia. Para tanto, além dos
recursos públicos disponibilizados pelos cofres públicos, o governo aplicou, por um período
de 3 meses, corte dos repasses federais a instituições paraestatais, como exemplo do Sistema
6DÂ¾RTXHUHƮHWLXQDUHGXÂ¾RGDUHFHLWDFRPSXOVÎULDSDUDR6HVLH6HQDL$OÄPGLVVRRXWURV
UHƮH[RVLQGLUHWRVFDXVDGRVSHODFULVHFRPRDUHGXÂ¾RGDGHPDQGDDVXVSHQV¾RGDVDWLYLGDdes presenciais e a execução de demais receitas já planejadas impactaram os resultados da
entidade no período.
Diante deste cenário, foram constituídos comitês internos envolvendo a alta Gestão, gerênFLDVH[HFXWLYDVHGHPDLVHTXLSHJHVWRUDGR6LVWHPD)LHSDƬPGHGLVFXWLUDÂÐHVHFRQÏPLFDV
HƬQDQFHLUDVGHPDQHLUDDGDUFRQWLQXLGDGHDVRSHUDÂÐHVGDVHQWLGDGHV&RPLVVRXPDGDV
SULPHLUDVLQLFLDWLYDVDGRWDGDIRLDUHGHƬQLÂ¾RGDVHVWUDWÄJLDVSDUDRSHUÈRGRUHVXOWDQGR
na criação do Tripé Estratégico, que envidou esforços nas frentes de Portfólio, Estruturas e
Pessoal, conforme segue:
• Portfólio: novos serviços foram criados e soluções foram adaptadas à nova realidade
para garantir o atendimento e apoio ao setor industriário durante o período da crise e
na retomada da economia, tais como o lançamento do Canal de Apoio a Saúde Mental,
disponibilização dos exames ocupacionais na modalidade online e plataformas e soluções
GHWUHLQDPHQWRQDPRGDOLGDGH($'HFXUVRVHVSHFÈƬFRVYROWDGRVDR&RYLG
• Estruturas: devido a otimização do quadro de pessoal, aplicação da MP 936/20, congelamento de vagas e desligamentos, foi realizado um trabalho de reestruturação interna
das instalações e áreas, visando uma maior economicidade nos custos operacionais, e de
LQWHJUDÂ¾RHXQLƬFDÂ¾RGHXQLGDGHVRSHUDFLRQDLVGHQHJÎFLRVSDUDDJUXSDURVDWHQGLPHQWRV
em um único local. Além disso, os recursos tecnológicos foram potencializados para servir
tanto como ferramentas para o regime de teletrabalho quanto para a oferta dos serviços
e soluções ofertadas pelas entidades.
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• Pessoas: além da aplicação da MP 936/20 foram implementadas outras iniciativas com
YLVWDVDPDQWHURHTXLOÈEULRƬQDQFHLURGDLQVWLWXLÂ¾RPDVWDPEÄPDVDÕGHIÈVLFDHSVLFROÎ
gica dos trabalhadores e, eventualmente de seus familiares e assegurar sua produtividade
no trabalho realizado, como: antecipação de férias, otimização do quadro de pessoal,
prorrogação dos descontos de benefícios / possibilidade de parcelamento em 6x; Plano de
Previdência Privada - utilização do Fundo de Reversão para cobrir a parte dos empregados,
Campanha de Vacinação da Gripe de forma gratuita aos colaboradores e dependentes e
campanhas internas de RH para os colaboradores.
Ressaltamos que no decorrer deste cenário de crise e pandemia mundial, a administração do
6LVWHPD)LHSWRPRXPHGLGDVHVHJXLXXPSODQRGHFRQWLQJHQFLDPHQWRDƬPGHDVVHJXUDUVXD
VXVWHQWDELOLGDGHHFRQÏPLFRƬQDQFHLUD$OÄPGDVDÂÐHVGHVWDFDGDVDFLPDIRUDPDGRWDGDV
medidas de contenção de gastos como a renegociação de contratos contínuos ou suspensão
temporária de contratos diretamente atrelado as atividades presenciais e a otimização de
recursos a partir da priorização de ações e projetos em andamento, de modo a assegurar a
continuidade da prestação de serviços junto aos clientes e a manutenção do valor de uso de
seus ativos.
$VVLPPHGLDQWHWRGRVRVUHƮH[RVHFRQÏPLFRVHVRFLDLVHQIUHQWDGRVHPWLYHPRVLPSDFWR
direto na demanda pelos serviços e também nos resultados, tanto na linha das receitas, que
DOÄPGDVPHGLGDVJRYHUQDPHQWDLVDFRQGLÂ¾RƬQDQFHLUDGRVFOLHQWHVLPSDFWDUDPRFDL[DGD
entidade, quanto nas despesas como resultado das ações de contenção acima destacadas,
GHPRQVWUDPRVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVQRTXHWDQJHDVLQIRUPDÂÐHVƬQDQFHLUDVHSDWUL
moniais da entidade.
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FIXAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA RECEITA
O orçamento de receitas realizado ao longo do exercício 2020 foi de R$ 335.354.957,65, o que
demonstra redução de R$ 6.350.782,35, ou 1,9%, em relação ao orçamento suplementado
2020, conforme apresentado a seguir:

ŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂZĞĐĞŝƚĂ
&ŽŶƚĞ͗^ŝƐƚĞŵĂZWǇŶĂŵŝĐƐ

ŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐZĞĐĞŝƚĂƐ
&ŽŶƚĞ͗^ŝƐƚĞŵĂZWǇŶĂŵŝĐƐ
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Em linhas gerais, as Receitas de Contribuição performaram 4,8% abaixo do suplementado,
situação da qual discorre o impacto sobre a folha de pagamento das Indústrias com consequente
redução do quadro de funcionários e repasse dos valores ao Sistema S.
Por outro lado, o desempenho das Receitas de Serviços apresentou um crescimento de 2,9%
sobretudo, nos serviços da área de Segurança e Saúde no Trabalho, uma vez que as demandas
com serviços vinculados a vacinação e testagem Covid-19 apresentaram expansão no segundo
semestre e contribuíram para os resultados operacionais. Para os serviços Educacionais, que
representam o maior grupo de receitas do Sesi, também tivemos um resultado acima do
suplementado, pois mesmo com as medidas de restrições que resultaram na suspensão das
atividades presenciais nas Unidades Operacionais, os serviços puderam ser prestados à distância.
Reforçamos que tais receitas são baseadas essencialmente em programas de educação de longa
duração e que tais serviços continuaram a ser ofertados, mantendo a execução orçamentária,
HQWUHWDQWRFRPUHƮH[RQRVUHFHELPHQWRVGHVVHVWÈWXORVHDXPHQWRGDLQDGLPSOÅQFLD
Quanto ao grupo de contas de Apoios Financeiros, destacamos o valor de R$ 12.400.000, executado em sua totalidade e que corresponde ao auxílio emergencial fornecido pelo Departamento
Nacional para suporte operacional ao DR no período de pandemia. Além dessa conta, esse
grupo considera a rubrica de Incentivo à Produção, no total suplementado de R$ 5.057.988,00
e executada na íntegra. Somente a conta Projetos Estratégicos performou ligeiramente abaixo
GRYDORUVXSOHPHQWDGRLPSDFWDQGRRUHVXOWDGRGRJUXSRTXHƬFRXGHGLIHUHQÂDHP
relação ao total suplementado.
1RJUXSRGH&RQYÅQLRVYHULƬFDPRVXPDUHDOL]DÂ¾RDFLPDGRYDORUVXSOHPHQWDGRHP
sendo valores providos pelo convênio Petrobras, para serviços do Centro de Esporte e Educação,
TXHQRSHUÈRGRGHVXSOHPHQWDÂ¾RHVWDYDHPSURFHVVRGHGHƬQLÂ¾RSRUWDQWRQ¾RHQWURXQD
composição orçamentária.

HISTÓRICO DAS RECEITAS

,ŝƐƚſƌŝĐŽĚĞZĞĐĞŝƚĂƉŽƌ'ƌƵƉŽĚĞŽŶƚĂƐ
&ŽŶƚĞ͗^ŝƐƚĞŵĂZWǇŶĂŵŝĐƐ
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9HULƬFDQGRVHRKLVWÎULFRGHUHDOL]DÂ¾RGHUHFHLWDVSHUFHEHVHXPDYDULDÂ¾RGHFUHVFLPHQWR
quando comparado 2019 para 2018 e 2020 para 2019, que reduziu 18% devido a retração da
HFRQRPLDFDXVDGDSHODSDQGHPLD(VWHHIHLWRIRLUHƮHWLGRQDVUHFHLWDVGHFRQWULEXLÂÐHV TXH
tiveram redução de 50% por 3 meses, devido a MP 932/20, reduzindo 12% a arrecadação em
relação a projeção inicial) e também nas receitas de capital, haja visto que no ano de 2019
houve necessidade de resgate do saldo de exercícios anteriores na ordem de R$ 50 milhões
para fazer frente a investimentos, sendo este um movimento pontual e sem recorrência. O
DXPHQWRVLJQLƬFDWLYRQRV$SRLRV)LQDQFHLURVIUHQWHDRVDQRVDQWHULRUHVGHYHVHDR$SRLR
(PHUJHQFLDOGR'1SDUDDSRLRDRV'5VGHYLGRDRVUHƮH[RVGDSDQGHPLDQRVQHJÎFLRV

,ŝƐƚſƌŝĐŽĚĞZĞĐĞŝƚĂƉŽƌ'ƌƵƉŽĚĞŽŶƚĂƐ

FIXAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA DESPESA
O orçamento de despesas realizado ao longo do exercício 2020 foi de R$ 291.234.098,34, o que
demonstra redução de R$ 50.471.641,66 ou 14,8% em relação ao orçamento suplementado
2020, conforme apresentado na tabela a seguir:
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&ŽŶƚĞ͗^ŝƐƚĞŵĂZWǇŶĂŵŝĐƐ

ŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐĞƐƉĞƐĂƐ
&ŽŶƚĞ͗^ŝƐƚĞŵĂZWǇŶĂŵŝĐƐ
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&RQIRUPHGHPRQVWUDGRYHULƬFDVHTXHHPOLQKDVJHUDLVTXDQGRGRPRYLPHQWRGHVXSOHPHQtação orçamentária, o cenário de pandemia direcionava a um arrefecimento e um retorno as
DWLYLGDGHVSUHVHQFLDLVDSDUWLUGHRXWXEURFRQWXGRHVVHFHQ¼ULRQ¾RVHFRQƬUPRXHRVPXQLcípios do estado mantiveram as políticas individualizadas quanto ao retorno das atividades
escolares. Com isso foram mantidas as medidas de contenções adotadas no ano, iniciadas em
março, para assegurar a sustentabilidade dos negócios.
O grupo de Pessoal e Encargos, que concentra os maiores valores de despesas correntes,
apresentou redução de 11,3% em relação ao suplementado, decorrente da não efetivação
das vagas prevista para contratação no quadro de funcionários e da aplicação das medidas
emergenciais, como exemplo a MP 936/20.
O grupo de Serviços de Terceiros, também fechou com redução de 23,2% ou, em termos
absolutos R$ 21 milhões. Pelo fato de as atividades presenciais estarem suspensas, houve
uma menor necessidade de contratação de terceiro para os serviços vinculados à vigilância,
limpeza e conservação e as contas de Assessoria e Consultoria tiveram a execução congelada
durante a pandemia, como a sustentação do projeto ERP e outros da área de TI. Já a conta de
Médicos Laboratoriais terceiros, que no último trimestre do ano tiveram alta demanda para
a realização de exames diagnósticos, consultas e renovações de Programas Legais, realizou
18% acima da previsão suplementada. Esse ponto demostra a grande volatilidade realizada
nesse grupo de despesas sendo muito sensível e bastante alavancada pelas necessidades de
cada setor e clientes.
O grupo de Materiais, também impactado pela suspensão das atividades presenciais, teve reduÂ¾RGHIUHQWHDRVXSOHPHQWDGR$FRQWDTXHLQƮXHQFLRXRVUHVXOWDGRVIRLGHPDWHULDLV
médicos, vinculados ao produto vacinas, planejados na suplementação em sua capacidade
máxima, mas sem atingimento do previsto.
O grupo de Convênios apresentou uma redução de 27,9% em relação ao suplementado,
visto que nesse grupo temos os projetos de inovação em tecnologia em SST com o Senai e
indústrias, assim como os demais convênios efetivados para o ano e que não se efetivaram
completamente no exercício devido a pandemia.
No grupo das Despesas de Capital tivemos um aumento de 28,1% em relação ao suplemenWDGRÕQLFRJUXSRGHFRQWDTXHVXSHURXDPHWDVXSOHPHQWDGDMXVWLƬFDGRSHODQHFHVVLGDGHH
oportunidade advinda com a parada das atividades educacionais presenciais de prover soluções
WHFQROÎJLFDVSDUDRDWHQGLPHQWRHGXFDFLRQDOƮH[ÈYHODWHQGHQGRWDQWRSUHVHQFLDOPHQWHTXDQWR
à distância. Desta forma o Sesi decidiu pela modernização das salas de aula com equipamentos
TXHSURSLFLDVVHPƮH[LELOLGDGHDRHQVLQRWDLVFRPR7HODV,QWHUDWLYDV1RWHERRNV®FXORVGH
Realidade Aumentada para suporte educacional, contribuindo para a elevação da qualidade
de serviço ofertada assim como de fortalecer o diferencial competitivo da entidade.
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As contas de transferências, que contemplam os repasses regulamentares feitos para as
entidades Fiep e IEL, são calculadas sobre os valores de compulsório recebidos. Considerando
que as receitas compulsórias performaram 4,8% abaixo do previsto, tivemos uma diminuição
nos repasses na ordem de R$ 780.419 mil ou 4,4% no resultado geral.
 
  
  
   
   " "

,
" "
"     #!!#
!&
## " # "!# "  !
"&
!''&%% " !&)(% (!$! '( $!(')
$#),

     







ZĞƉĂƐƐĞƐZĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐ
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,ŝƐƚſƌŝĐŽĚĞĞƐƉĞƐĂƉŽƌ'ƌƵƉŽĚĞŽŶƚĂƐ
&ŽŶƚĞ͗^ŝƐƚĞŵĂZWǇŶĂŵŝĐƐ

Em linha com o crescimento histórico demonstrado nas receitas, também temos uma variação
entre o comparado 2019 x 2018 e 2020 x 2019, que teve uma redução de 29% devido a retração da economia causada pela pandemia. Os maiores volumes de contenção de despesas em
números absolutos foram na conta de Pessoal e Encargos, com redução na ordem de R$23,8
PLOKÐHVKDMDYLVWDDDSOLFDÂ¾RGD03HVHXVUHƮH[RVVREUHVDO¼ULRVHHQFDUJRVTXH
agregada as demais ações tomadas ao longo do ano e no grupo de Serviços de Terceiros, que
demonstrou redução na ordem de 29 milhões, visto a necessidade de reavaliação dos contratos
no período de suspensão das atividades presenciais.
Na parte de Despesas de Capital, considerando o elevado resultado de 2019, o realizado de
2020 está em linha com a expectativa necessária de investimentos vinculados que visaram um
PHOKRUDSURYHLWDPHQWRGRVHVSDÂRVSDUDVHUYLÂRVHGXFDFLRQDLVƮH[ÈYHLVIUHQWHDRGHVDƬRGH
atendimento semipresencial que será a nova realidade de ensino no cenário pós-pandêmico.
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,ŝƐƚſƌŝĐŽĚĞĞƐƉĞƐĂƉŽƌ'ƌƵƉŽĚĞŽŶƚĂƐ
&ŽŶƚĞ͗^ŝƐƚĞŵĂZWǇŶĂŵŝĐƐ

$/2&$¢225¢$0(175,$ǟ
FINALIDADE DOS RECURSOS
A distribuição das despesas pode ser observada na tabela a seguir, que demonstra a alocação
GRVUHFXUVRVSRUƬQDOLGDGHGHDWXDÂ¾RTXHWLYHUDPYDULDÂ¾RQHJDWLYDHPYLUWXGHGDVPHGLGDV
de contingenciamento adotadas no ano para enfrentamento da crise.
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0HVPRFRPDYDULDÂ¾RHQWUHRSUHYLVWRHRUHDOL]DGRDGHVWLQDÂ¾RSRUƬQDOLGDGHGHPRQVWUD
que o grupo de Negócios, que representa 75% do total, teve o mesmo resultado do ano
anterior. A linha de Desenvolvimento Institucional, composta pelos repasses regulamentares
HQWUHFDVDVDWLQJLXGRWRWDOXPDXPHQWRGHMXVWLƬFDGRSHODTXHGDGDVUHFHLWDVFRP
pulsórias, mas também queda nas demais despesas do Sesi, fazendo com que a participação
desse grupo se elevasse. A as linhas de Gestão e Apoio representam, respectivamente, 7%
HGRWRWDOUHDOL]DGRTXHWHYHRPHVPRUHƮH[RQRJUXSRGH$SRLRGHYLGRDVPHGLGDVGH
contingenciamento adotadas para o ano de 2020. Destacamos, com isso, que o Sesi emprega a
maior parte dos seus recursos para a execução dos seus negócios, ou seja, para o cumprimento
GDVVXDVƬQDOLGDGHVHDWLQJLPHQWRGDVXDPLVV¾R

ůŽĐĂĕĆŽĚĞZĞĐƵƌƐŽƐƉŽƌ&ŝŶĂůŝĚĂĚĞĚĞƚƵĂĕĆŽ
&ŽŶƚĞ͗^ŝƐƚĞŵĂZWǇŶĂŵŝĐƐ
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TRANSFERÊNCIAS, CONVÊNIOS E CONGÊNERES
Transferências para Federações:
Transferência

Instrumento

Objeto

Convenente

CNPJ/CPF

Janeiro
Transferência de
Fevereiro
recursos sobre as
Março
Contribuições
Abril
Compulsórias previsto
Maio
no Decreto 6.637 de 5
Federação das
Decreto
Junho
de novembro de 2008, o Indústrias do Estado 76.709.898/0001-33
6.637/2008
Julho
qual aprova o
do Paraná
Agosto
Regulamento do Sesi
Setembro
constando o repasse à
Outubro
Fiep de 7% em seu ar�go
Novembro
53
Dezembro
Total
Legenda:
A: A�vo-Normal; P: A�vo-Prorrogado; E: Encerrado; O: Ordinária; E: Emergencial

Valor da Contrapar�da
-

Data da
ﬁrmatura

Situação

A

Valor total
R$
1.387.861
1.384.550
1.329.808
1.345.624
645.750
711.685
631.502
1.297.245
1.279.006
1.413.408
1.325.187
1.363.988
14.115.612,62
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Outros convênios e congêneres:
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
QR%UDVLOFRQVLGHUDQGRDV1RUPDV%UDVLOHLUDVGH&RQWDELOLGDGHHVSHFLƬFDPHQWHDTXHODV
aplicáveis às entidades regidas pela Lei n° 4320/64 e NBC T 16.6 (R1) aprovada pela Resolução
&)&QHPFRQVRQ½QFLDFRPD/HLHDOWHUDÂÐHVSRVWHULRUHV

Os demonstrativos contábeis do exercício de 2020 serão publicados oportunamente no
endereço acima informado após apreciação e aprovação do Conselho Regional do SESI Paraná.
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Sesi/Paraná - Serviço Social da Indústria

Podereórgãodevinculação
Poder:Executivo
Órgãodevinculação:MinistériodaCidadania–SecretariaEspecialdoDesenvolvimentoSocial
IdentificaçãodaUnidadeJurisdicionada(UJ)
Naturezajurídica:ServiçoSocialAutônomo

CNPJ:03.802.018/0001Ͳ03

Principalatividade:OutrasAtividadesdeensinonão
especificadasanteriormente

CódigoCNAE:8599Ͳ6

Contatos
Telefones/fax:(41)3271Ͳ9000
Endereçopostal:AvenidaCândidodeAbreu,200ͲCentroCívicoͲCEP:80.530Ͳ902–Curitiba/Paraná
Endereçoeletrônico:governanca.corporativa@sistemafiep.org.br
Páginanainternet:www.sesipr.org.br
Quadro1 – Visão Geral da Unidade Prestadora de Contas
Nota: O Rol de Responsáveis consta no Portal da Transparência.
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CONTRATOSFIRMADOSNOEXERCÍCIOAQUESEREFEREAPRESTAÇÃODECONTAS
DATADA
MODALIDADEDELICITAÇÃO
FINALIDADE
CONTRATAÇÃO

CONTRATO/
ANO

OBJETO

FORNECEDOR

CNPJ/CPF

203/2020

AQUISIÇÃODEEQUIPAMENTOSDEINFORMÁTICA.

TORINO
INFORMÁTICALTDA

03619767000515

EQUIPAMENTOSDE
INFORMÁTICA

PREGÃOELETRÔNICO

BRASOFTWAREINFORMATICA
LTDA

57142978000105

AQUISIÇÃODELICENÇA
DEUSO

171/2020

FORNECIMENTODE
LICENCIAMENTOMICROSOFT,PARAATENDERAS
DEMANDASDOSISTEMAFIEP.

SIT.

NAT.

ELEM.DESPESA

23/12/2020

A

O

EQUIPAMENTOSDE
INFORMÁTICA

PREGÃOPRESENCIAL

16/11/2020

A

O

VALORDOCONTRATO
(INCLUINDOADITIVOS)

VALORPAGONO
EXERCÍCIO

R$8.181.279,14 R$Ͳ

AQUISIÇÃODELICENÇA
R$5.500.000,00 R$2.460.913,32
DEUSO

154/2020

PRESTAÇÃODESERVIÇODE
OUTSOURCINGDEIMPRESSÃOPARAOSISTEMAFIEP.

TECPRINTERSTECNOLOGIADE
IMPRESSAO
LTDA

00809489000147

ALUGUELDE
EQUIPAMENTOSDETI

PREGÃOELETRÔNICO

29/10/2020

A

O

191/2020

ASSISTÊNCIAODONTOLÓGICA–OPERADORADEPLANOS
ODONTOLÓGICOS.

DENTALUNICOOPERATIVA
ODONTOLÓGICA

78738101000151

ENCARGOASSISTENCIAL

CONCORRÊNCIAPÚBLICA

18/12/2020

A

O

202/2020

AQUISIÇÃODEEQUIPAMENTOSDEINFORMÁTICA.

DELLCOMPUTADORESDO
BRASIL
LTDA

72381189001001

EQUIPAMENTOSDE
INFORMÁTICA

PREGÃOELETRÔNICO

23/12/2020

A

O

121/2020

PRESTAÇÃODESERVIÇOSDEVIGILÂNCIA.

VEPERSERVIÇOSDE
VIGILÂNCIALTDA

01848003000142

SEGURANÇAEVIGILÂNCIA DISPENSADELICITAÇÃOART.9ºINCISOV
ͲPESSOAJURÍDICA
RLCSESI

01/09/2020

P

E

SEGURANÇAEVIGILÂNCIA
R$2.532.891,55 R$560.669,87
ͲPESSOAJURÍDICA

002/2020

PRESTAÇÃODESERVIÇOSDESEGURANÇAESAÚDEͲ
PONTAGROSSA,CASTROEPRUDENTÓPOLIS.

BENEFICÊNCIACAMILIANADO
SUL

83506030000959

MÉDICOSE
LABORATORIAISͲPESSOA
JURÍDICA

PREGÃOPRESENCIAL

08/01/2020

P

O

MÉDICOSE
LABORATORIAISͲPESSOA R$2.473.255,24 R$353.691,88
JURÍDICA

158/2020

SERVICODEACESSOMOVELA
INTERNET4G.

TIMS.A.

02421421000111

INTERNET

PREGÃOELETRÔNICO

29/10/2020

A

O

185/2020

LIVEMARKETINGPARAATENDERASDEMANDASDO
SISTEMAFIEP.

DRESSMARKETINGDIRETO
LTDA

30486464000110

186/2020

LIVEMARKETINGPARAATENDERASDEMANDASDO
SISTEMAFIEP.

PROMOVALIVEMARKETING
LTDA

30192323000195

TOTAL

PUBLICIDADEE
PROPAGANDAͲPESSOA
JURÍDICA
PUBLICIDADEE
PROPAGANDAͲPESSOA
JURÍDICA

CONCORRÊNCIAPÚBLICA

18/12/2020

A

O

CONCORRÊNCIAPÚBLICA

15/12/2020

A

O

ALUGUELDE
EQUIPAMENTOSDETI

R$4.898.169,62 R$Ͳ

ENCARGOASSISTENCIAL R$4.017.989,30 R$Ͳ
EQUIPAMENTOSDE
INFORMÁTICA

INTERNET

R$3.374.887,05 R$Ͳ

R$2.466.375,18 R$Ͳ

PUBLICIDADEE
PROPAGANDAͲPESSOA R$2.331.900,00 R$Ͳ
JURÍDICA
PUBLICIDADEE
PROPAGANDAͲPESSOA R$2.331.900,00 R$Ͳ
JURÍDICA
R$38.108.647,08 R$3.375.275,07

Observações:
O contrato 171/2020 cujo favorecido é Brasoftware Informática Ltda. possui valor total estimado, baseado na lista oﬁcial ERP (Estimated Retail Price) vigente de Produtos Microsoft, a qual é alterada
periodicamente pela própria empresa Microsoft, para reﬂetir as mudanças de versão de softwares, criação de novos softwares e extinção de antigos. Contratado 15,2% de desconto sob a tabela.
Os contratos 185/2020 cujo favorecido é Dress Marketing Direto Ltda e o contrato 186/2020 cujo favorecido é Promova Livemarketing Ltda são vinculados ao edital 2.0129/2019, com valor
orçamentário destinado de R$ 2.331.900,00 (dois milhões, trezentos e trinta e um mil e novecentos reais) para cada 12 (doze) meses de vigência dos contratos, valor este distribuído entre as empresas
supracitadas. O valor previsto engloba as ações de live marketing executadas por meio das contratadas e inclui toda a execução dos serviços, desde a compras de insumos, produção de materiais e
contratação de terceiros aos honorários das empresas contratadas. A seleção para execução dos serviços entre as empresas vencedoras ocorre a critério do Sistema Fiep, de acordo com a
performance apresentada pelas empresas, sendo que o percentual mínimo do valor contratado destinado a uma única empresa é ﬁxado em 15% (quinze por cento). Destaca-se que o valor mínimo
de 15% é com base no valor total executado no contrato e não no valor teto de R$ 2.331.900,00 (dois milhões, trezentos e trinta e um mil e novecentos reais), sendo considerado o valor do ano
corrente. As contratações são realizadas mediante disponibilidade orçamentária.
O contrato 002/2020 cujo favorecido é Beneﬁcência Camiliana do Sul possui valor total estimado, baseado em planilha de preciﬁcação e percentual de desconto por lote. Para o Lote 02 foi obtida a
Taxa de Desconto de 10% (dez por cento).
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Contratos com maiores valores pagos no exercício:

CONTRATOSEMQUEHOUVEPAGAMENTOSNOEXERCÍCIOAQUESEREFEREAPRESTAÇÃODECONTAS
DATADA
CNPJ/CPF
MODALIDADEDELICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO

CONTRATO/AN
O

OBJETO

FORNECEDOR

151/2019

CONTRATAÇÃODEEMPRESAESPECIALIZADAEMFORNECIMENTO
DEVALEALIMENTAÇÃOEVALEREFEIÇÃO.

SODEXOPASSDOBRASILSERVICOSE
COMERCIOS.A.

69034668000156

PREGÃOPRESENCIAL

411/2017

SERVIÇOSDEASSISTÊNCIAMÉDICA,HOSPITALAR,LABORATORIAL,
AMBULATORIAL,AUXILIAREINTERNAÇÃOCOMACOMODAÇÃO
PRIVATIVAE/OUSEMIͲPRIVATIVAE/OUAMBULATORIAIS,
INCLUINDOSERVIÇOSDEURGÊNCIA(24HORAS)EDEEMERGÊNCIA,
PARAOSEMPREGADOSDEPENDENTESDOSISTEMAFIEP,BEM
COMOPARASEUSDEPENDENTESDIRETOSE/OULEGAIS,EMTODO
OTERRITÓRIONACIONAL.

UNIMEDDOESTADODOPARANÁ–
FEDERAÇÃOESTADUALDAS
COOPERATIVASMÉDICAS

78339439000130

219/2019

CONTRATAÇÃODEEMPRESAPARAPRESTAÇÃODESERVIÇOSDE
FACILITIES,PARAATENDERASUNIDADESDOSISTEMAFIEP.

POLISERVICESISTEMASDEHIGIENIZACAO
ESERVICOSLTDAͲCONSÓRCIO
POLISERVICEPARANÁ

026/2016

PRESTAÇÃODESERVIÇOSDESEGURANÇAESAÚDE.

RP064/2019

NAT.

30/05/2019

P

O

PREGÃOPRESENCIAL

17/01/2018

A

O

ENCARGO
ASSISTENCIAL

R$36.000.000,00 R$11.063.363,24

73946204000193

CONCORRÊNCIAPÚBLICA

30/07/2019

A

O

SERVIÇOSDE
LIMPEZA
CONSERVAÇÃO

R$39.446.653,55 R$5.456.556,53

MAXIPASSAÚDEOCUPACIONAL

08582146000285

CONCORRÊNCIAPÚBLICA

05/02/2016

P

O

MÉDICOSE
LABORATORIAIS

R$30.330.648,08 R$4.051.524,08

REGISTRODEPREÇOPARAAQUISIÇÃODEVACINATRIVALENTE
MONODOSECEPAS2020.

HOSPLOGCOMERCIODEPRODUTOS
HOSPITALARESLTDA

06081203000136

PREGÃOPRESENCIAL

23/12/2019

E

O

OCͲ2.022890

AQUISIÇÃODEUNIDADESMÓVEISMULTIFUNCIONAIS.

TRUCKVANINDUSTRIAECOMERCIOLTDA

05142588000131

PREGÃOPRESENCIAL

17/01/2020

E

O

240/2015

PRESTAÇÃOSERVIÇOSDEVIGILÂNCIAARMADAEDESARMADA
PARAUNIDADESSESI/SENAIDECURITIBAEREGIÃO
METROPOLITANA.

VEPERSERVIÇOSDEVIGILÂNCIALTDA

01848003000142

PREGÃOPRESENCIAL

31/08/2015

E

O

171/2020

FORNECIMENTODE
LICENCIAMENTOMICROSOFT,PARAATENDERASDEMANDASDO
SISTEMAFIEP.

BRASOFTWAREINFORMATICALTDA

57142978000105

PREGÃOPRESENCIAL

16/11/2020

A

O

AQUISIÇÃODE
LICENÇADEUSO

RP060/2018

REGISTRODEPREÇOPARACONTRATAÇÃODEEMPRESA
ESPECIALIZADAPARAREALIZAÇÃODOGESTOVACINALDA
CAMPANHADEVACINAÇÃOCONTRAAGRIPE2019COMO
OBJETIVODEATENDERASEMPRESASCLIENTESDOSESI/PR,DE
ACORDOCOMADEMANDA.

CLINICADEIMUNIZACOESMARINGALTDA

02166922000107

PREGÃOPRESENCIAL

19/12/2018

E

O

MÉDICOSE
LABORATORIAISͲ R$5.477.151,40 R$2.220.785,40
PESSOAJURÍDICA

328/2019

PRESTAÇÃODESERVIÇOSREFERENTEASELEÇÃOEADMINISTRAÇÃO
DEMÃOͲDEͲOBRATEMPORÁRIA,EXCLUSIVOSPARAVAGAS
TEMPORÁRIAS.

A3GESTÃODEPESSOASEIRELI

14010744000100

CONCORRÊNCIAPÚBLICA

24/09/2018

P

O

SERVIÇOSTÉCNICOS
ESPECIALIZADOSͲ R$11.865.000,00 R$2.209.228,39
PESSOAJURÍDICA

TOTAL

FINALIDADE

VALORDOCONTRATO
(INCLUINDOADITIVOS)

SIT.

VALORPAGONOEXERCÍCIO

VALEREFEIÇÃOE
R$57.357.124,00 R$12.858.915,42
ALIMENTAÇÃO

MATERIALMÉDICO R$3.225.000,00 R$3.210.078,50
BENSMÓVEIS

R$3.030.000,00 R$3.030.000,00

SEGURANÇAE
VIGILÂNCIAͲPESSOA R$32.387.949,80 R$2.539.971,91
JURÍDICA
R$5.500.000,00 R$2.460.913,32

R$224.619.526,83 R$49.101.336,79
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Observações:
Destacamos que alguns dos contratos apresentados tiveram aditivo em 2020.
O contrato nº 151/2019 cujo favorecido é a empresa Sodexo Pass do Brasil e Comercio S.A. possui valor total contratado
estimado através da taxa administração baseada em planilha de preciﬁcação constante no Termo de Referência e
Anexo I do edital 2.0047/2019.
O contrato 411/2017 cujo favorecido é Unimed do Estado do Paraná – Federação Estadual das Cooperativas Médicas
possui valor total estimado, baseado na quantidade de colaboradores beneﬁciários existentes no determinado mês de
pagamento vs valor do prêmio por padrão de plano escolhido, além de emissões de segunda via de cartões. O valor
informado no campo ‘Valor do Contrato’ corresponde à estimativa total da contratação com aditivos.
O contrato 219/2019 cujo favorecido é o Consórcio Poliservice Paraná, vencedor da concorrência pública 3.0018/2019.
O consórcio contempla outras empresas que não estão relacionados na tabela acima, pois o valor total pago no exercício de 2020 não se enquadra nos maiores pagamentos da instituição.
O RP 064/2019 cujo favorecido é Hosp Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda refere-se a uma adesão ao edital
092/2019 do Serviço Social da Indústria-Departamento Regional de Santa Catarina – SESI/DR/SC.
O contrato 026/2016 cujo favorecido é Maxipas Saúde Ocupacional possui valor total estimado com aditivos, conforme
valor máximo estipulado aos lotes presentes no edital 790/2015, considerando que o critério de julgamento utilizado no
certame foi maior taxa de desconto em relação à planilha de preciﬁcação anexa ao edital.
A OC-2.022890 cujo favorecido é Truckvan Industria e Comércio Ltda, teve pagamento referente a dois lotes do edital
855/2018, contudo, com a migração do sistema de registro dos contratos, a numeração foi alterada.
O contrato 328/2019 cujo favorecido é A3 Gestão de Pessoas Eireli possui valor total estimado em disponibilidade
orçamentária, considerando que o critério de julgamento utilizado no certame foi o percentual máximo de taxa de administração, considerando valores de: Recrutamento e Seleção, Salário, Encargos, Provisões, Benefícios, Impostos e taxa
Administrativa em relação a cada mão-de-obra contratada.
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Modalidade

Datadahomologação

Razãosocial

Valortotal

Edital

Casa

17/12/2020

DELLCOMPUTADORESDOBRASILLTDAͲR$3.374.887,05
TORINOINFORMÁTICALTDAͲR$8.181.279,14
ATHENASAUTOMAÇÃOLTDAͲR$32.000,00

R$11.588.166,19

3.0214/2020

SESI/SENAI

PREGÃOPRESENCIAL

09/11/2020

BRASOFTWAREINFORMÁTICALTDA
ESTIMATIVAANUALPARACONTRATAÇÃO

R$5.500.000,00

2.0336/2020

SESI/SENAI

CONTRATAÇÃODEEMPRESAESPECIALIZADAPARAPRESTAÇÃODE
SERVIÇODEOUTSOURCINGDEIMPRESSÃOPARAOSISTEMAFIEP(Cód. PREGÃOELETRÔNICO
LicitaçõesͲe:825555)

21/10/2020

TECPRINTERSTECNOLOGIADEIMPRESSÃOLTDA

R$4.898.169,62

2.0313/2020

SESI/SENAI

CONTRATAÇÃODEEMPRESAESPECIALIZADANAPRESTAÇÃODE
SERVIÇOSDEASSISTÊNCIAODONTOLÓGICA–OPERADORADEPLANOS
ODONTOLÓGICOSEXCLUSIVAMENTEODONTOLÓGICA

CONCORRÊNCIA
PÚBLICA

03/12/2020

DENTALUNICOOPERATIVAODONTOLÓGICA
3,24%

R$4.017.989,30

2.0115/2019

SESI

REGISTRODEPREÇOSPARAFUTURAEEVENTUALCONTRATAÇÃODE
SERVIÇODEDESENVOLVIMENTO,SUPORTEEMANUTENÇÕESDE
SOFTWARESNOÂMBITODASPLATAFORMASTECNOLÓGICASDAS
ENTIDADESDOSISTEMAFIEPͲCÓD.LICITAÇÕESͲ847537

PREGÃOELETRÔNICO

21/12/2020

ESFERAINFORMÁTICAEIRELIEPPͲLOTE01R$1.848.906,18;
SISTEMATECHINFORMÁTICAEIRELIͲMEͲLOTE02R$949.973,16
ELOTE03R$849.988,86.

R$3.648.868,20

2.0260/2020

SESI/SENAI

CONTRATAÇÃODE03(TRÊS)EMPRESASESPECIALIZADASEMLIVE
MARKETINGPARA
ATENDERASDEMANDASDOSISTEMAFIEP

CONCORRÊNCIA
PÚBLICA

03/12/2020

PROMOVALIVEMARKETINGLTDAeDRESSMARKETINGDIRETO
LTDA

R$2.331.900,00

2.0129/2019

SESI/SENAI

OBRADEREFORMAEMANUTENÇÃODOESTACIONAMENTODO
EDIFÍCIOLYDIOPAULOBETTEGA

CONCORRÊNCIA
PÚBLICA

12/11/2020

HEFERCONSTRUÇÕESCIVISLTDA

R$1.575.244,33

2.0255/2020

SESI/SENAI

REGISTRODEPREÇODESTINADOACONTRATAÇÃODEEMPRESA
ESPECIALIZADAPARAPRESTAÇÃODESERVIÇOSEMLOCAÇÃODE
VEÍCULOSNASMODALIDADESDIÁRIAEMENSAL(RENTACAR)

PREGÃOELETRÔNICO

07/12/2020

REFERÊNCIALOCADORADEVEÍCULOSLTDA

R$1.484.735,66

2.0340/2020

SESI/SENAI

AQUISIÇÃODECAMISASPOLOEJALECOSPARAOSALUNOS–
SESI/SENAIͲPRͲCÓD.LICITAÇÕESͲE849814

PregãoEletrônico

28/12/2020

REHCONFECÇÕESEIRELI

R$1.297.000,00

3.0231/2020

SESI/SENAI

REFORMAPARAIMPERMEABILIZAÇÃODETERRAÇOSELAJESDO
BLOCOPRINCIPALͲCAMPUSDAINDÚSTRIA

CONCORRÊNCIA
PÚBLICA

28/09/2020

FIBERSAL`SIMPERMEABILIZAÇÃOEMEDIFICAÇÕESLTDA

R$920.703,81

2.0022/2019

SESI/SENAI

AQUISIÇÃODEEQUIPAMENTOSDEINFORMÁTICAͲCÓD.LICITACOESͲE
PREGÃOELETRÔNICO
845514ͲVALORTOTALMÁXIMAR$14.088.046,70

CONTRATAÇÃODEEMPRESAPARAFORNECIMENTODE
LICENCIAMENTOMICROSOFT,PARA
ATENDERASDEMANDASDOSISTEMAFIEP(SESI,SENAI,FIEPEIEL).

Licitações realizadas no exercício
Fonte: Gerência de Compras e Engenharia
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GRATUIDADE
Gratuidade Regulamentar - Resultado Anual
UNIDADE: SESI-PR
Referência: Dezembro/2020
Tabela 1 - Demonstrativo de Cumprimento da Aplicação da Receita Líquida de Contribuição
Compulsória (RLCC) em Educação Básica e Continuada e em Gratuidade Regulamentar
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Fonte: SESI-DR(PR)

Notas:
1. Receita Líquida de Contribuição Compulsória: Corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória Geral, em
FRQIRUPLGDGHFRPR$UWGR5HJXODPHQWRGR6(6,DWXDOL]DGRSHOR'HFUHWR/HLQGHGHQRYHPEURGH
2. Compromisso da RLCC em Educação: Corresponde à 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).
3. Compromisso da RLCC em Gratuidade: Corresponde à meta de 16,67% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória
(RLCC).
4. Saldo de Exercício anterior: Corresponde a diferença entre a despesa total realizada em gratuidade e o compromisso de
DSOLFDÂ¾RGRH[HUFÈFLRDQWHULRUFRQIRUPHGLVSRVWRQD5HVROXÂ¾R6(6,&1Q
5. Despesa em educação básica e continuada: Corresponde a despesa total em educação básica e continuada, deduzidas as
UHFHLWDVGHVHUYLÂRVHGHPDLVUHFHLWDVHPHGXFDÂ¾RE¼VLFDHFRQWLQXDGDFRQIRUPH5HVROXÂ¾R6(6,&1Q
6. Hora-Aluno: Considera a soma das horas destinadas ao desenvolvimento dos alunos matrículados em cursos de educação
básica e continuada, dentro de um determinado período, nas unidades operacionais.
7. Resultado do Cumprimento da RLCC em Educação: Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), de aplicação da receita
líquida de contribuição compulsória para a gratuidade, em relação ao compromisso de 33,33%.
8. Resultado do Cumprimento da RLCC em Gratuidade: Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação à meta regulamentar.
9.Percentual da RLCC aplicado em Gratuidade Regulamentar: Corresponde ao percentual da receita líquida de contribuição
compulsória aplicada em gratuidade regulamentar, considerando o saldo de exercício anterior, conforme disposto na ResoluÂ¾R6(6,&1Q

119

RELATÓRIO
DE GESTÃO 2020

ANEXOS

SESI|PR

Tabela 2 - Matrículas em Educação Básica em Gratuidade Regulamentar
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Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD/2020.

Tabela 3 - Matrículas em Educação Continuada em Gratuidade Regulamentar
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Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD/2020.

Tabela 4 - Hora-Aluno em Educação Básica em Gratuidade Regulamentar
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Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD/2020.

Tabela 5 - Hora-Aluno em Educação Continuada Realizadas em Gratuidade
Regulamentar
    
   
 
 

 



Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD/2020.
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Tabela 6 - Gasto Médio Hora-Aluno em Educação Básica

Fonte: SESI-DR(PR).

Tabela 7 - Gasto Médio Hora-Aluno Realizado em Educação Continuada

Fonte: SESI-DR(PR).

Tabela 8 - Despesa Total em Educação Básica em Gratuidade Regulamentar

Fonte: Tabelas 4 e 6 apresentadas anteriormente.
Nota: Despesa total realizada em gratuidade regulamentar = gasto médio hora-aluno x hora-aluno realizado em gratuidade
regulamentar.
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Tabela 9 - Despesa Total em Educação Continuada em Gratuidade
Regulamentar

Fonte: Tabelas 5 e 7 apresentadas anteriormente.
Nota: Despesa total realizada em gratuidade regulamentar = gasto médio hora-aluno x hora-aluno realizado em gratuidade
regulamentar.
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LISTA DE SIGLAS
ACIL
ACNAP
AGR
APAMT
AVA
BA
BNCC
BSC
CAPS
CE
Celepar
CGU
CIFAL
CIN
CIS
CNI
CONSEC
COSO
CPCE
CRM
DCNTs
DN
DR
EaD
ECO
EJA
ENCCEJA
ENEM
EUA
EV
FEBIC
FICIÊNCIAS
Fiep
FMI
GPTW
IBGC
IBGE
IDEB
IEL

Siglas
Associação Comercial e Industrial de Londrina
Associação Cultural de Negritude e Ação Popular
Avaliação Geral de Riscos
$VVRFLDÂ¾R3DUDQDHQVHGH0HGLFLQDGR7UDEDOKR
$PELHQWH9LUWXDOGH$SUHQGL]DJHP
Bahia
Base Nacional Comum Curricular
Balanced Scorecard
Centros de Atenção Psicossocial
Ceará
Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
3DUDQ¼{
Controladoria-Geral da União
Centro Internacional de Formação de Autoridades e Líderes
Centro Internacional de Negócios
Centro de Inovação Sesi
Confederação Nacional da Indústria
Conselho de Cultura do Estado
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission
Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial
Conselho Regional de Medicina
Doenças Crônicas Não Transmissíveis
Departamento Nacional
Departamento Regional
Educação a Distância
Educação Continuada
Educação de Jovens e Adultos
([DPH1DFLRQDOGH&HUWLƬFDÂ¾RGH&RPSHWÅQFLDVGH-RYHQVH
Adultos
Exame Nacional do Ensino Médio
Estados Unidos da América
Esmeralda Visual
)HLUD%UDVLOHLUDGH,QLFLDÂ¾R&LHQWÈƬFD
Feira de Inovação das Ciências e Engenharias
Federação das Indústrias do Estado do Paraná
Fundo Monetário Internacional
Great Place to Work
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUDƬDH(VWDWÈVWLFD
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
Instituto Euvaldo Lodi
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IFPR
INEP
IPEA
ISI
LEED
LGPD
MEC
MG
MOBFOG
MP
MS
NBR
NR
OBA
OBR
OCDE
ODS
ONU
PCD
PCMSO
PEA
PIB
PIM-PF
PISA
PJ
PPRA
PR
PRME
Provopar
PUCPR
PWA
RAPS
RH
RJ
RS
RT-PCR
RT-qPCR
SAEB
SC
SECONCI
SEED
Senai
Sesi
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Instituto Federal do Paraná
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
7HL[HLUD{
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Instituto Senai de Inovação
Leadership in Energy and Environmental Design
Lei Geral de Proteção de Dados
Ministério da Educação
Minas Gerais
Mostra Brasileira de Foguetes
Medida Provisória
Mato Grosso do Sul
Norma Brasileira
Normas Regulamentadoras
Olimpíada Brasileira de Astronomia
2OLPSÈDGD%UDVLOHLUDGH5REÎWLFD
2UJDQL]DÂ¾RSDUDD&RRSHUDÂ¾RH'HVHQYROYLPHQWR(FRQÏPLFR
2EMHWLYRVGH'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQW¼YHO
2UJDQL]DÂ¾RGDV1DÂÐHV8QLGDV
3HVVRDFRP'HƬFLÅQFLD
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
População Economicamente Ativa Juvenil
Produto Interno Bruto
Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física
Programa Internacional de Avaliação de Alunos
Pessoa Jurídica
3URJUDPDGH3UHYHQÂ¾RGH5LVFRV$PELHQWDLV
Paraná
Princípios para Educação Executiva Responsável
3URJUDPDGR9ROXQWDULDGR3DUDQDHQVH{
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Progressive Web App
Rede de Atenção Psicossocial
Recursos Humanos
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction
Reverse Transcriptase Real Time-quantitative Polymerase Chain
Reaction
6LVWHPDGH$YDOLDÂ¾RGD(GXFDÂ¾R%¼VLFD{
Santa Catarina
Serviço Social do Sindicato da Indústria da Construção Civil
Secretaria de Educação do Estado do Paraná
6HUYLÂR1DFLRQDOGH$SUHQGL]DJHP,QGXVWULDO
Serviço Social da Industria

RELATÓRIO
DE GESTÃO 2020

SESI|PR

SESMT
SGE
SINDUSCON
SINPACEL
SIPAT
SP
SSI
SST
STEAM
TCU
TI
TRT-PR
TSH
UFPR
UJ
UNFPA
UP
USP
UTFPR
WEPs
WWF

6HUYLÂR(VSHFLDOL]DGRHP(QJHQKDULDGH6HJXUDQÂDHHP
0HGLFLQDGR7UDEDOKR
Sistema de Gestão Escolar
Sindicato da Indústria da Construção Civil
Sindicato das Indústrias de Papel, Celulose e Pasta de Madeira
para Papel, Papelão e de Artefatos de Papel e Papelão
6HPDQD,QWHUQDGH3UHYHQÂ¾RGH$FLGHQWHVGH7UDEDOKR
São Paulo
Segurança e Saúde da Indústria
6DÕGHH6HJXUDQÂDGR7UDEDOKR
Ciência, Tecnologia, Engenharias, Artes e Matemática
7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QL¾R
Tecnologia da Informação
7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGR3DUDQ¼
Hormônio Estimulador da Tireoide
Universidade Federal do Paraná
Unidade Jurisdicionada
Fundo de População das Nações Unidas
Universidade Positivo
Universidade de São Paulo
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Princípios de Empoderamento das Mulheres
World Wild Life Fund
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CONSELHO REGIONAL DO PARANÁ
RESOLUÇÃO Nº 008/2020
Aprova a Previsão de Suplementação do
Orçamento do Departamento Regional do
SESI do Estado do Paraná, destinado ao
exercício de 2020.
O CONSELHO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO ESTADO DO
PARANÁ,
em vigor, aprovado pelo Decreto nº 57.375 de 02 de dezembro de 1965, atualizado pelo
Decreto nº 6.637 de 05 de novembro de 2008 e ainda, artigo 4º Capítulo III de seu
Regimento Interno, tendo em vista o Orçamento apresentado pelo Senhor Diretor deste
Departamento Regional,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovada a Suplementação Orçamentária do Departamento
Regional do Serviço Social da Indústria do Estado do Paraná, instituído pela Lei 4320 de
17.03.64, em consonância com a Classificação Funcional Programática, na forma
determinada pelas Portarias nº 09 de 28.01.74 e nº 38 de 05.06.68 pelo Ministro Chefe
da Secretaria do Planejamento da Presidência da República, destinada ao exercício de
2020, mediante a especificação constante dos artigos seguintes e das explicativas
anexas:
Art. 2º - A receita estimada em R$ 341.705.740,00 (Trezentos e quarenta e um
milhões, setecentos e cinco mil e setecentos e quarenta reais), será realizada com
recursos provenientes das seguintes fontes:

Art. 3º - A despesa fixada em R$ 341.705.740,00 (Trezentos e quarenta e um
milhões, setecentos e cinco mil e setecentos e quarenta reais) será realizada para
custeio dos Programas, Subprogramas, Projetos/Atividades do Departamento Regional
do Serviço Social da Indústria do Estado do Paraná, importando as Despesas Correntes

Av. Cândido de Abreu, 200 | Centro Cívico
80530-902 | Curitiba PR (41) 3271-9000

em R$ 331.212.740,00 (Trezentos e trinta e um milhões, duzentos e doze mil e
setecentos e quarenta reais), e as Despesas de Capital em R$ 10.493.000,00 (Dez
milhões, quatrocentos e noventa e três mil reais).

Art. 4º - A presente Resolução terá vigência a partir de 27 de agosto de 2020.

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Curitiba, 27 de agosto de 2020.

Carlos Valter Martins Pedro
Presidente da Fiep PR e Presidente do
Conselho Regional do Sesi PR

Av. Cândido de Abreu, 200 | Centro Cívico
80530-902 | Curitiba PR (41) 3271-9000

(Continuação da Resolução nº 008/2020)
Titulares Representantes da Indústria

José Carlos Bittencourt

José Eugenio de Souza Gizzi

Roni Junior Marini

Suplentes Representantes da Indústria

Hélio Bampi

José Georgevan Gomes de Araújo

Representantes do Governo do Estado

Virgílio Moreira Filho - Titular

Ardisson Naim Akel

Representantes dos Trabalhadores da Indústria

Geraldo Ramthun - Titular
Representantes do Ministério do Trabalho e Emprego

Paulo Alberto Kroneis - Titular

Bruno Carlo Wanderley

Av. Cândido de Abreu, 200 | Centro Cívico
80530-902 | Curitiba PR (41) 3271-9000
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(Continuação Anexo - Resolução nº 008/2020)
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(Continuação Anexo - Resolução nº 008/2020)
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(Continuação Anexo - Resolução nº 008/2020)
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ATO “AD REFERENDUM” Nº. 002/2020

Autoriza a transposição de verbas do orçamento
do Serviço Social da Indústria do Estado do
Paraná, referente ao exercício de 2020.

- a necessidade de transposição de verbas do orçamento
de 2020 para efeito de suplementação de dotações orçamentárias que se
revelaram insuficientes, em sua previsão inicial, face aos replanejamentos de
atividades dentro dos planos de trabalho;

- que a transposição orçamentária se trata de um
procedimento hodierno, que se configura pela simples suplementação de contas
de despesas que apresentaram dotações insuficientes no decorrer do exercício
e que não altera o valor final do orçamento do exercício;

- o prazo para envio da prestação de contas do exercício
de 2020 ao Conselho Nacional do SESI;

R E S O L V E, ad referendum do Conselho Regional,

Art. 1º - Autorizar o Departamento Regional do SESI do
Estado do Paraná a proceder a transposição de verbas no valor de R$
28.240.118,00 (Vinte e oito milhões e duzentos e quarenta mil cento e dezoito reais),
para suplementação das dotações cujas previsões foram insuficientes para a
execução orçamentária do exercício de 2020, conforme Anexo I,
parte
integrante desse instrumento.
Art. 2º - A transposição de verbas de que trata o artigo
anterior, será compensada com o Destaque, de igual valor, dos saldos das
dotações cujos montantes não tiveram aplicação total.

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Valter Martins Pedro.
Av. Cândido de Abreu, 200 | Centro Cívico
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A90D-3075-01CB-483F.
80530-902 | Curitiba PR (41) 3271-9000
.

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Valter Martins Pedro.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A90D-3075-01CB-483F.

O Presidente do Conselho Regional do SERVIÇO SOCIAL
DA INDÚSTRIA DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais,
estatutárias e regimentais, considerando:

Art. 3º - Determinar que o presente Ato seja incluído na
pauta da próxima Reunião Ordinária do Conselho Regional do SESI – Paraná,
solicitando a necessária homologação.

Art. 4º - Recomendar que a presente Transposição de
Verbas, bem como este Ato, sejam encaminhados, após apreciação do Conselho
Nacional do Serviço Social da Indústria, ao Egrégio Tribunal de Contas da
União, como elemento de instrução ao processo de Prestação de Contas do
Departamento Regional do SESI – Paraná, referente ao exercício de 2020.

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Valter Martins Pedro.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A90D-3075-01CB-483F.

Curitiba (PR), 28 de dezembro de 2020.

CARLOS VALTER MARTINS PEDRO
Presidente do Conselho Regional SESI Paraná

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Valter Martins Pedro.
Av. Cândido de Abreu, 200 | Centro Cívico
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A90D-3075-01CB-483F.
80530-902 | Curitiba PR (41) 3271-9000
.

Anexo I
TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020
PLANO DE AÇÃO SESI/PR
VERSÃO NATUREZA DE GASTOS

PREVISTO
37.669.970,36

TRANSPOSTO
PARA +
PARA 1.205.079,00
-7.517.096,00

RESULTADO
31.357.953,36

27.632.787,05

89.248,00

-584.452,00

27.137.583,05

241.479.512,79
34.923.469,80
341.705.740,00

25.010.954,00
1.934.837,00
28.240.118,00

-17.097.206,00
-3.041.364,00
-28.240.118,00

249.393.260,79
33.816.942,80
341.705.740,00

TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020
PLANO DE AÇÃO SESI/PR
VERSÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Nº SUBFUNÇÕES

DESCRIÇÃO DAS SUBFUNÇÕES

08121

Planejamento e Orçamento

08122
08123

PREVISTO

TRANSPOSTO
PARA +
PARA -

RESULTADO

4.717.718,98

229.662,00

-283.800,00

4.663.580,98

Administração Geral

64.935.882,35

2.523.306,00

-8.863.581,00

58.595.607,35

Administração Financeira

15.311.840,15

392.978,00

-765.762,00

14.939.056,15

08126

Tecnologia da Informação

10.310.837,59

560.740,00

-1.606.509,00

9.265.068,59

08128

Formação de R.H.

08301

Atenção Básica

08305

Vigilância Epidemiológica

08306

Alimentação e Nutrição

08331

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

787.900,18

354.058,00

-142.301,00

999.657,18

25.109.640,51

2.731.503,00

-602.150,00

27.238.993,51

7.861.572,82

2.291.243,00

-659.515,00

9.493.300,82

274.695,48

17.239,00

-10.823,00

281.111,48

19.794.553,39

974.432,00

-783.065,00

19.985.920,39

08333

Empregabilidade

3.154.821,39

74.004,00

-152.536,00

3.076.289,39

08361

Ensino Fundamental

7.359.961,19

235.364,00

-190.136,00

7.405.189,19

08362

Ensino Médio

52.708.123,17

791.151,00

-2.600.421,00

50.898.853,17

08365

Educação Infantil

6.642.161,09

409.075,00

-263.402,00

6.787.834,09

08366

Educação de Jovens e Adultos

5.632.100,69

10.179.034,00

-902.303,00

14.908.831,69

08368

Educação Básica

75.698.666,29

5.430.255,00

-9.395.057,00

71.733.864,29

08392

Difusão Cultural

2.157.705,76

173.907,00

-76.196,00

2.255.416,76

08661

Promoção Industrial

8.710.118,68

266.282,00

-388.250,00

8.588.150,68
13.042.031,09

08665

Normalização e Qualidade

12.771.940,09

605.885,00

-335.794,00

08845

Transferências

17.765.500,20

0,00

-218.517,00

17.546.983,20

Total Geral

341.705.740,00

28.240.118,00

-28.240.118,00

341.705.740,00
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NATUREZA DE
GASTOS
Gestão
Desenvolvimento
Institucional
Negócio
Apoio
Total Geral

TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020
PLANO DE AÇÃO SESI/PR
VERSÃO SEPLAN

DESCRIÇÃO DA SEPLAN

PREVISTO

TRANSPOSTO
PARA +

PARA -

RESULTADO

30000000

Despesa Corrente

331.212.740,00

19.590.692,00

-22.676.928,00

328.126.504,00

31000000

Pessoal e Encargos Sociais

172.402.000,69

3.307.341,00

-6.362.276,00

169.347.065,69

31900000

Aplicação Direta

172.402.000,69

3.307.341,00

-6.362.276,00

169.347.065,69

31900700

Contrib. a Entidades Fechadas de Previdência

1.880.872,00

8.929,00

-173.616,00

1.716.185,00

31901100

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil

83.056.259,99

1.084.033,00

-2.449.335,00

81.690.957,99

31901300

Obrigações Patronais

64.970.550,47

1.873.798,00

-3.184.113,00

63.660.235,47

31901600

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

22.494.318,23

340.581,00

-555.212,00

22.279.687,23

33000000

Outras Despesas Correntes

158.810.739,31

16.283.351,00

-16.314.652,00

158.779.438,31

33500000

Transferências a Instituições Privadas

15.149.874,88

0,00

-1.386.470,00

13.763.404,88

33504100

Contribuições

33504300

Subvenções Sociais

2.952.095,16

0,00

-23.135,00

2.928.960,16

12.197.779,72

0,00

-1.363.335,00

10.834.444,72

33900000

Aplicação Direta

33901400

Diárias - Pessoal Civil

143.660.864,43

16.283.351,00

-14.928.182,00

145.016.033,43

282.850,05

37.975,00

-28.197,00

292.628,05

33903000

Material de Consumo

33903200

Material, Bem ou Serviço p/ Distrib. Gratuita

15.222.858,94

1.870.561,00

-1.727.255,00

15.366.164,94

199.131,92

23.197,00

-38.632,00

33903300

Passagens e Despesas com Locomoção

183.696,92

3.895.504,51

159.810,00

-399.341,00

3.655.973,51

33903500

Serviços de Consultoria

33903600

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

11.136.922,81

1.744.295,00

-1.358.439,00

11.522.778,81

62.489,64

887,00

-5.718,00

57.658,64

33903900

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

33904000

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ

89.700.013,05

11.731.244,00

-9.964.728,00

91.466.529,05

7.920.062,49

655.823,00

-1.180.020,00

33904700

Obrigações Tributárias e Contributivas

7.395.865,49

427.625,98

59.559,00

-30.470,00

33908100

456.714,98

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas

14.813.405,04

0,00

-195.382,00

14.618.023,04

40000000

Despesas de Capital

10.493.000,00

8.649.426,00

-5.563.190,00

13.579.236,00

44000000

Investimentos

10.483.640,00

8.649.426,00

-5.560.127,00

13.572.939,00

44900000

Aplicação Direta

10.483.640,00

8.649.426,00

-5.560.127,00

13.572.939,00

44905100

Obras e Instalações

3.399.856,92

638.407,00

-1.685.638,00

2.352.625,92

44905200

Equipamento e Material Permanente

7.083.783,08

8.011.019,00

-3.874.489,00

11.220.313,08

45000000

Inversões Financeiras

9.360,00

0,00

-3.063,00

6.297,00

45900000

Aplicação Direta

9.360,00

0,00

-3.063,00

6.297,00

45906700

Depósitos Compulsórios

9.360,00

0,00

-3.063,00

6.297,00

341.705.740,00

28.240.118,00

-28.240.118,00

341.705.740,00

TOTAL
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RESOLUÇÃO Nº 001/2021

TRANSPOSIÇÃO DE DOTAÇÕES NOS PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS DO
ORÇAMENTO DE 2020
O CONSELHO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 57.375, de 02
de dezembro de 1965, e, ainda, conforme o disposto no artigo 5º, do seu Regimento
Interno, Resolução nº 09, de 24 de setembro de 2020.

CONSIDERANDO:
a) o Ato “AD REFERENDUM” Nº 002/2020 do Diretor Regional do Sesi do Estado
do Paraná, que autorizou para efeito de suplementação de dotações
orçamentárias que se revelaram insuficientes em determinadas contas
contábeis em sua previsão inicial, face aos replanejamentos de atividade
dentro dos planos de trabalho do exercício de 2020, o total de R$
28.240.118,00 (Vinte e oito milhões, duzentos e quarenta mil e cento e
dezoito reais);
b) tratar-se de simples transposição orçamentária, da qual não resultará
nenhuma alteração no valor do referido orçamento;
RESOLVE:
HOMOLOGAR o Ato “AD REFERENDUM” Nº 002/2020, de autorização da
transposição de verbas no valor total de R$ 28.240.118,00 (Vinte e oito milhões,
duzentos e quarenta mil e cento e dezoito reais), para suplementação das dotações
orçamentárias cujas previsões foram insuficientes em determinadas contas contábeis
para a execução orçamentária do exercício de 2020 do Sesi PR.

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Curitiba, 25 de fevereiro de 2021.

Este documento foi assinado eletronicamente por Hélio Bampi, Jose Eugenio Souza De Bueno Gizzi, Ardisson Naim Akel, José Georgevan Gomes de Araújo, Virgílio Moreira Filho, Marcos Mauro Pena de Araújo
Moreira Filho, Roni Junior Marini, JOSE CARLOS BITTENCOURT, Bruno Carlo Wanderley, Paulo Alberto Kroneis e geraldo ramthun.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E9B9-CC80-3961-AA55.
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RESOLUÇÃO Nº 002/2021

Aprova a Prestação de Contas Ordinárias
Anual e Inventários de Bens Móveis e
Imóveis do Serviço Social da Indústria –
Departamento Regional do Paraná,
referente ao exercício de 2020.

O CONSELHO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO ESTADO DO
PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 57.375, de 02
de dezembro de 1965, e, ainda, conforme o disposto no artigo 5º, do seu Regimento
Interno, Resolução nº 09, de 24 de setembro de 2020, especialmente convocado para a
apreciação e julgamento das contas do exercício de 2020.
CONSIDERANDO:
a) a elaboração do Processo de Prestação de Contas Ordinárias Anual do exercício
de 2020 em consonância com as orientações do Departamento Nacional para
Prestação de Contas Ordinárias; Instrução Normativa – TCU nº 84 de 22º de abril
de 2020 e Decisão Normativa – TCU nº 187 de 09 de setembro de 2020;
b) a opinião dos Auditores Independentes de que as Demonstrações Contábeis
apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial, orçamentária e financeira, o resultado de suas variações
patrimoniais e de seus fluxos de caixa para o exercício findo de 2020, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas do Sistema
Indústria.
c) que mediante exame dos quadros contábeis apresentados, devidamente
ilustrados por documentos e discriminação de títulos pertinentes a receita,
despesa, ativo e passivo, verificou-se efetiva lisura dos atuais gestores;
d) que a previsão e a realização das despesas foram devidamente satisfatórias.
RESOLVE:
Aprovar o processo de Prestação de Contas Ordinárias Anual e Inventário de
Bens Móveis e Imóveis do Serviço Social da Indústria do Estado do Paraná, referente ao
exercício de 2020, para posterior encaminhamento aos órgãos competentes de
fiscalização e ao Departamento Nacional do Sesi;
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Moreira Filho, Roni Junior Marini, JOSE CARLOS BITTENCOURT, Bruno Carlo Wanderley, Paulo Alberto Kroneis e geraldo ramthun.
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Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
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Resolução CN-SESI nº 0027/2021
Prestação

de

Administrações

Contas

das

Regionais

-

exercício 2020.
O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 204ª
Reunião Ordinária de 30/03/2021, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e
regimentais,
CONSIDERANDO o

Ofício

nº

11/2021,

do diretor

do

Departamento

Nacional do SESI;
CONSIDERANDO que todas as prestações de contas vieram instruídas
com os seguintes documentos: Relatório de Gestão (modelo de Relato Integrado), Rol de
Responsáveis, Demonstrações Contáveis e Notas Explicativas, Parecer da Auditoria
Independente,

Resolução

de

aprovação

do

Conselho

Regional,

Parecer

da

Superintendência de Compliance e Integridade - SUCOM do Departamento Nacional do
SESI;
CONSIDERANDO que a apresentação técnica da prestação de contas das
administrações regionais obedece às determinações do Tribunal de Contas da União –
TCU, quais sejam, IN 84/2020, DN 187/2020 e Acórdão 2424/2020 - Plenário,
respeitando o que determina o § 2º do art. 57 do Regulamento do SESI;
CONSIDERANDO o que estabelece o art. 24, alínea “f”, do Regulamento
da SESI;
CONSIDERANDO os termos do parecer CONJUR nº 0050/2021, emitido
pela Consultoria Jurídica e Governança Corporativa do Conselho Nacional do SESI
no processo SESI/CN0067/2021.

Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco I, Ed. Armando Monteiro Neto
6º, 7º andar. Brasília – DF CEP 70.040-913

Cont. Resolução SESI/CN nº 0027/2021

RESOLVE
Art. 1º Apreciar as prestações de contas - exercício de 2020, das
administrações regionais do Sistema Indústria abaixo indicadas, que deverão ser
disponibilizadas ao Tribunal de Contas da União - TCU, nos respectivos estados:
ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
ACRE, ALAGOAS, AMAZONAS, BAHIA, CEARÁ, DISTRITO FEDERAL,
ESPÍRITO SANTO, GOIÁS, MARANHÃO, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL, MINAS
GERAIS, PARÁ, PARAÍBA, PARANÁ, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO DE JANEIRO, RIO GRANDE
DO NORTE, RIO GRANDE DO SUL, RONDÔNIA, RORAIMA, SANTA CATARINA, SÃO
PAULO, SERGIPE e TOCANTINS.
Art. 2º Recomendar aos departamentos regionais que utilizem em seus
respectivos relatórios de gestão a nomenclatura Ministério da Cidadania como órgão de
vinculação, considerando a estrutura administrativa federal vigente.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Brasília, 30 de março de 2021.

assi
nan
Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Presidente

Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco I, Ed. Armando Monteiro Neto
6º, 7º andar. Brasília – DF CEP 70.040-913

CONSELHO REGIONAL DO PARANÁ
RESOLUÇÃO Nº 012/2021

O CONSELHO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi – Departamento Regional
do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 57.375, de 02 de
dezembro de 1965 e, ainda, conforme o disposto no ar�go 5º, do seu Regimento Interno e
Resolução nº 09 de 24 de setembro de 2020.

–

as informações e argumentos expostos na reunião do Conselho Regional do Sesi/PR de 27
de maio de 2021;

–

a elaboração do Processo de Prestação de Contas Ordinárias Anual - exercício de 2020,
conforme orientações do Departamento Nacional, Instrução Norma�va – TCU nº 84 de 22º
de abril de 2020 e Decisão Norma�va – TCU nº 187 de 09 de setembro de 2020;

–

a necessidade de re�ﬁcação da Prestação de Contas Ordinárias Anual - exercício de 2020,
devido a iden�ﬁcação de inconsistências conﬂitantes com o banco de dados subme�do à
ﬁscalização con�nua do TCU, rela�vo ao exercício de 2020, conforme deliberação TC
029.390/2019-2 e RI-TCU art.241 e 242;

–

a necessidade de envio da solicitação de re�ﬁcação da Prestação de Contas Ordinárias Anual
- exercício de 2020 ao Conselho Nacional do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA para
deliberação; e,

–

a necessidade de atualização Prestação de Contas Ordinárias Anual - exercício de 2020 no
Portal da Transparência conforme Acordão 699/2016, e reporte ao Portal do TCU, conforme
Instrução Norma�va – TCU nº 84 de 22º de abril de 2020 e Decisão Norma�va – TCU nº 187
de 09 de setembro de 2020.

RESOLVE:
Aprovar o processo de Re�ﬁcação da Prestação de Contas Ordinárias Anual - exercício
de 2020 do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi – Departamento Regional do Paraná, para
posterior encaminhamento ao Conselho Nacional e aos órgãos competentes de ﬁscalização.
Dê-se ciência e cumpra-se.
Curi�ba, 27 de maio de 2021.
CARLOS VALTER MARTINS PEDRO
Presidente do Conselho Regional do Sesi/PR

Av. Cândido de Abreu, 200 | Centro Cívico | 80530-902 | Curitiba PR (41) 3271-9000
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CONSIDERANDO:

www.sesipr.org.br

www.facebook.com/sesipr

www.twitter.com/sesipr

www.instagram.com/sesi_pr

www.linkedin.com/company/sesi

www.youtube.com/canaldaindústria
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