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O ano de 2020 foi marcado pela crise mun-
dial devido a pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), que trouxe impactos como a desa-
celeração de demanda, muitas incertezas 
do mercado e do cenário político com seu 
arcabouço legal de isolamento e restrição de 
mobilidade. Isso mudou diretamente a forma 
de atuação do SESI MT. 

Se por umlado algumas empresas encerraram 
suas atividades, muitas outras precisaram 
mudar seus perfis de atuação para sobreviver. 
Com uma profunda mudança no perfil de 
consumo das pessoas e uma grande reor-
ganização na estrutura produtiva do país: a 
palavra-chave foi ADAPTAÇÃO. 

Além dos desafios que a pandemia trouxe, 
o Sistema S, em nível nacional, foi impac-
tado com a publicação da Medida Provisória 
932/2020, aqual previa aredução por3 meses, 
em 50% da contribuição social, afetando nas 
receitas compulsórias. 

Com o impacto financeiro, medidas de ajustes 
foram executadas, contemplando contenção 
de despesas, redimensionamento daestrutura 
edescontinuidadesdasUnidadesOperacionais 
do SESI nos municípios de Cáceres e Juína, 
além da suspensão das atividades do SESI 
Park em Cuiabá. 

Frente a um cenário de desafios e latente 
necessidade de ADAPTAR-SE o SESI MT, estru-
turou o Plano de Continuidade consolidando 
ações e projetos de curto e médio prazo 
para a contenção do impacto da pandemia, 
priorizando o realinhamento de processos, 
atualização de portfólio, estratégias de forta-
lecimento e reposicionamento na operação de 
forma adaptativa, que trouxeram importantes 
resultados para a instituição. 

Em Educação, o SESI MT destacou-se com o 
pioneirismonoestado,atravésdo Novo Ensino 
Médio, tendo como proposta o estudante no 
centro do processo de aprendizagem e prota-
gonista de sua formação e emoções.Com essa 
metodologia houve um crescimento de 64% 
de matrículas em 2020 sobre o ano anterior. 

Mantivemos o compromisso da Gratuidade 
Regulamentar, que foi mais uma vez a mate-
rialização desse esforço de inclusão produ-
tiva e desenvolvimento. Ao longo de 2020, 
garantimos a oferta de matrículas gratuitas a 
trabalhadores empregadosedesempregados, 
adolescentes e jovensaprendizes,entreoutros 
egressos de escolas públicas de todo o País. 

Na Saúde e Segurança dos Trabalhadores, 
o SESI atingiu mais de 44 mil trabalhadores 

ativos na Plataforma SESI Viva +, consolidando 
um portfólio de atendimento em saúde e 
segurança que ultrapassa as exigências legais. 

Os resultados do SESI MT 2020, serão apre-
sentados ao longo deste Relatório de Gestão 
a partir da metodologia Relato Integrado, que 
é uma importante ferramenta para exercer o 
diálogo transparente com nossos públicos de 
relacionamento e partes interessadas. 

Temos a clareza de que, à medida que somos 
conhecidos e reconhecidos, nosso desafio 
de prestar serviços de excelência ao país se 
amplia. Isso nos motiva a colocar a ética à 
frente dos nossos resultados, evoluindo em 
nossas práticas de governança corporativa. 
Manteremos viva a vontade de inventar e 
reinventar, para fazer cada vez mais e melhor. 

Gustavo Pinto Coelho de Oliveira 
Diretor Regional do Sesi MT 
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S QUEM SOMOS 

NOSSA ORIGEM 

O SESI foi concebido na década de 1940, pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
consoante o Decreto-Lei 9.403/46, amparado 
pela Constituição de 1937 que, em seu art. 
129 tem por escopo finalidade de estudar, 
planejar e executar medidas que contribuam, 
diretamente, para o bem-estar social dos 
trabalhadores na indústria, promovendo a 
melhoria do padrão de vida no país. 

Aquela legislação, com efeito, estabeleceu 
um regime de colaboração da entidade com 
o Estado, numa verdadeira parceria públi-
co-privada, a ponto de passarem a ser iden-
tificadas como entes de cooperação ou de 
colaboração, por atuarem ao lado do Estado, 
sem que dele façam parte. 

Essa mesma legislação tratou de estabele-
cer que essa entidade é privada e que suas 
receitas são próprias e compulsoriamente 
arrecadadas das empresas industriais. Tam-
bém atribuiu à Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) o papel de organizar e de 
administrar essa entidade e definiu que a 
aplicação majoritária dos recursos deveria se 
dar nos estados da Federação em que arre-
cadados, sob a gestão dos Departamentos 
Regionais respectivos. 

Já na década de 1960, com a confecção do 
atual Regulamento do SESI pela CNI, rati-
ficados por decreto presidencial (Decreto 
57.375/65), tem-se a visão clara da estrutura 
organizacional dessa entidade, que atua sob 
regime de unidade normativa e de descen-
tralização executiva. 

Para a realização de suas finalidades, SESI 
corporifica órgãos normativos e órgãos exe-
cutivos (ou de administração), de âmbito 
nacional e de âmbito regional (estadual), em 
um regime com o mais alto grau de auto-
nomia que se possa conceber a organismos 
pertencentes à mesma pessoa jurídica. 

O SESI|DN e o Conselho Nacional têm atua-
ção nacional e os Departamentos Regionais 
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atuação correspondente às suas respectivas 
bases territoriais (estadual). 

Embora sujeitos às diretrizes e normas gerais 
prescritas pelo órgão normativo nacional 
(Conselho Nacional) e, ainda, à supervisão e 
acompanhamento exercidos pelo Departa-
mento Nacional, os Departamentos Regionais 
são autônomos no que se refere à adminis-
tração de seus recursos, regime de trabalho 
e relações empregatícias. 

A partir de 1976, instalou-se o Departa-
mento Regional do Sesi no Estado Mato 
Grosso. Desde então, o SESI MT atende o 
setor industrial mato-grossense por meio 
de ações que promovam a qualidade de vida 
do trabalhador. 
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NOSSA HISTÓRIA 
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  DIAGRAMA DE GOVERNANÇA 
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FONTE DE RECURSOS 
A atuação de SESI MT para atingimento do seu propósito só é possível em razão das receitas provenientes das contribuições compulsórias 
garantidas pelo Art. 240 da Constituição Federal, no Art. 30, da Lei nº 8.036/1990 e no Decreto 2.318/1986. Em 2020, a origem das receitas 
que compõem a Receita Total do SESI MT está detalhada no diagrama abaixo: 

17 



  MODELO DE NEGÓCIOS 
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radores voltados a/ao: responsabilidade PRODUTOS E SERVIÇOS social, empreendedorismo, criatividade, 

EDUCAÇÃO 

O SESI Mato Grosso conta hoje com duas 
unidades escolares que oferecem serviços 
com alto padrão de qualidade aos dependes 
dos trabalhadores da indústria e sociedade 
em geral. Podemos destacar os seguintes 
diferenciais: 

Padrão metodológico diferenciado, com 
estratégias de ensino para além da sala de 
aula, comprometido com: 

► Foco na qualidade dos processos de 

aprendizagem e na construção de com-

petências; 

• Resposta às necessidades e demandas do 
nosso tempo e às expectativas e projetos 
dos educandos; 

• Abordagem dos conhecimentos signifi-
cativos integrados entre si; 

• Respeito às diferenças e aos ritmos indi-
viduais de aprendizagem; 

• Reconhecimento da diversidade e transi-
toriedade dos conhecimentos existentes 
e foco nos conhecimentos pertinentes; 

• Repúdio a todas as formas de preconceito 
e discriminação; 

• Ênfase na aprendizagem permanente e 
no aprender a aprender; 

• Desenvolvimento de estratégias didáticas 
/ pedagógicas inovadoras e efetivas; 

• Manutenção e ampliação dos canais de 
comunicação e relacionamento com as 
famílias; 

• Investimento na formação continuada 
dos educadores. 

► Projetos educacionais voltados ao desen-

volvimento integral dos alunos; 

► Diferencial curricular com eixos estrutu-

inovação e ecossustentabilidade; 

► Projetos que relacionam questões teóri-

cas com práticas, como: 

• Projeto Teia: Realizado na Escola de 
Várzea Grande há mais de 05 anos, que 
trabalha questões comportamentais 
envolvendo ética, respeito a si mesmo e 
ao próximo, apreço pela limpeza, higiene 
e solidariedade; 

• Projeto ENEM: Teve seu início em 2016 
na escola de Cuiabá com o objetivo de 
reforçar com os alunos as competências 
necessárias para a realização do ENEM; 

• Projeto Avós: O projeto é desenvolvido 
com o objetivo de valorizar a figura dos 
avós na família, considerando que na 
maioria delas são os avós que cuidam dos 
netos enquanto os pais trabalham e são 
muito presentes na escola, levando e bus-
cando os mesmos. Durante a realização 
do projeto os avós participam de várias 
atividades na escola junto aos seus netos: 
culinária, brincadeiras diversas, contação 
de história, atividades físicas, mas o mais 
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importante é a alegria da criança com a presença destes na escola; 

• Projeto Alimentação Saudável: Um projeto realizado na Educação Infantil, que visa 
orientar os hábitos alimentares dos alunos. Por meio de aulas práticas com o manuseio 
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dos alimentos, tendo as frutas como cardápio principal, os alunos degustam as mesmas 
e conhecem a importância da boa alimentação, o que possibilita mudanças comporta-
mentais na educação alimentar; 

• Projeto Diversidades: Tem como objetivo atender a diversidade da demanda Escolar da 
Educação Infantil ao Ensino Fundamental I e II das Unidades Escolares do SESI/MT, com 
ênfase nos alunos com altas habilidades e ou deficiências que impactam no seu processo 
de desenvolvimento e de aprendizagem. Em decorrência desse projeto foi criada a Sala 
Diversidades para a realização do trabalho pedagógico. Funciona como um apoio pedagó-
gico para esses alunos com necessidades educacionais especiais. É um espaço organizado 
para atender alunos especiais com diagnósticos, denominado sala de recurso. 

Além disso, o SESI atua com Educação de Jovens e Adultos, contribuindo cada vez mais para 
a melhoria dos indicadores educacionais do país. 



         
       

       
       

       
      

        
      

       
       

  

       
       

      
        
        

      

  

 

        
     

     
       

      
       

      
       

      
    

       
       
     

      
       

      
      

    
      
       

     
      

     
        

      
     

     
        

        
         

        
       

     

       
      

     
      

        
 

      
       

      
     

       
      

      
       

    

      
      

      
       

       
      

      
     

SAÚDE E SEGURANÇA 

O SESI MT oferece, por meio de seu conjunto 
de ações chamado Segurança e Saúde no 
Trabalho (SST), uma série de medidas para 
antecipar e avaliar riscos em uma empresa. 

O objetivo é minimizar os acidentes de tra-
balho e doenças ocupacionais, garantindo a 
proteção à saúde e integridade física e mental 
do trabalhador, direcionando a empresa e 
seus gestores para o uso inteligente da infor-
mação para diminuição de riscos e tomada 
de decisões. 

Na prática, o SESI MT elabora documentos 
com enfoque legal, técnico, operacional e de 
gestão de informações, com uma assessoria 
completa em Gestão de Saúde eSegurança no 
Trabalho. Além disso, o SST dá todo respaldo 
e suporte em pericias judicias e trabalhistas. 

CULTURA 

A atuação do SESI no tema cultura contribui 
para o debate, experimentação e desenvol-
vimento de novas metodologias educativas 
que utilizam a arte para articulação de dife-
rentes áreas do conhecimento e disciplinas. 
Com isso, potencializam a realização de uma 

educação de excelência, orientada para o 
mundo do trabalho e para o desenvolvimento 
de competências e habilidades alinhadas às 
demandas da indústria. 

O SESI iniciou também em 2020 a implan-
tação do Programa Vozes da Indústria, cuja 
ação, enquanto projeto de entretenimento 
e cultura por meio de apresentação artís-
tica dentro da indústria, e para indústria, 
agregam valor ao processo de interação 
entre os colaboradores, bem como o for-
talecimento do endomarketing da indús-
tria, fomentando uma gestão de cultura 
que garanta um compromisso forte com o 
propósito da empresa, o desenvolvimento 
dos colaboradores à mudança, um ambiente 
colaborativo entre seus entes participantes, 
bem como o controle o stress dentro no tra-
balho, fortalecendo as práticas do compliance 
e a produtividade da indústria. 

Outro projeto cultural desenvolvido pelo 
SESI é a Orquestra SESI Mato Grosso, que 
contribui para facilitar a todo tipo de público, 
sem restrição, os meios para o livre acesso às 
fontes da cultura e o pleno exercício dos direi-
tos culturais de cada cidadão: estimulando a 
regionalização da sua produção, valorizando 

os recursos humanos e conteúdos locais, 
bem como apoiando a ampliação do capital 
cultural de nossa região. 

Enquanto produto cultural de alto valor agre-
gado, empresas e patrocinadores que apoiam 
a produção de espetáculos, contribuem não 
apenas para o estimulo de atividades criativas 
e toda uma cadeia produtiva na indústria 
cultural, como também para a valorização 
de uma imagem institucional positiva ente 
ao seu público fim. 

COOPERAÇÃO SOCIAL 

O SESI desenvolve, promove e estimula as 
boas práticas de cooperação social, que obje-
tivam contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social da indústria, promovendo 
a cidadania e, também, o crescimento da sua 
comunidade. 

Por meio de atividades e esforços coorde-
nados, campanhas de interesse social e de 
promoção à saúde pública, o Departamento 
Regional produz ações articuladas com par-
ceiros locais, para a melhoria do bem-estar 
social, tais como o Projeto Multiação; 
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  CAPITAIS DE NEGÓCIO 
DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 

Temos uma longa história de trabalho e 
serviços onde a experiência, continuidade, 
correção e atualização de processos, somadas 
à permanente busca de novos conhecimentos 
e à inovação, possibilitam o desenvolvimento 
de diferenciais estratégicos que se afirmam 
como ativos valiosos, raros no mercado e de 
difícil replicação no país. 

Esses diferenciais referenciam os serviços 
do SESI MT, com a oferta de educação de 
qualidade, soluções para empresas industriais 
de todos os portes e setores e promoção 
da qualidade de vida dos trabalhadores da 
indústria, seus dependentes e comunidade. 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
ACIMA DA MÉDIA NACIONAL 

• Metodologia baseada em STEAM (ciência, 
tecnologia, engenharia, artes e mate-
mática). 

• Gestão da educação básica padronizada 
nacionalmente. 

• Professores de excelência, pós-graduados 
e capacitados de forma continuada. 

• Metodologia inovadora na educação de 
jovens e adultos com taxa de evasão até 
7 vezes menor que na rede pública. 

PIONEIRISMO NA ARTICULAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA COM A EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL 

• Metodologia precursora de integração 
de educação básica e profissional, com 
itinerários formativos. 

METODOLOGIAS QUE CONECTAM ARTE 
E EDUCAÇÃO 

• Desenvolvimento de metodologias que 
consideram a Arte como campo de conhe-

cimento transversal e conector de áreas 
de conhecimento, propondo uma nova 
abordagem para a implementação de 
metodologia STEAM. 

EXPERTISE EM GESTÃO DE SST e PS NA 
INDÚSTRIA 

• Gestão integrada e digital com a Plata-
forma SESI Viva+ alinhada aos requisitos 
das plataformas públicas de informações 
sobre obrigações trabalhistas, previden-
ciárias e tributárias. 

• Plataforma digital de soluções inovadoras 
em saúde e segurança na indústria. 

• Ecossistema de inovação em saúde e 
segurança na indústria. 

• Oferta de serviços sustentáveis de saúde 
e segurança na Indústria, orientados à 
demanda de mercado. 
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  ATUAÇÃO EM REDE 

EDUCAÇÃO 

A Rede Sesi de Educação em Mato Grosso 
atua em constante processo de colaboração 
com os demais Departamentos Regionais do 
Brasil, permitindo o compartilhamento de 
experiências, aprendizados e implementação 
de boas práticas educacionais. No ano de 
2020 intensificou-se o compartilhamento de 
experiências específicas ligadas ao processo 
de planejamento e adaptação metodológica 
para prestação dos serviços em formato não 
presencial. 

Ressalta-se que o compartilhamento de expe-
riências, bem como a adoção de práticas 
comprovadamente eficazes representam 
aumento da eficiência operacional na pres-
tação do serviço. 

Destaca-se ainda o projeto coordenado pelo 
Sesi Nacional para elaboração do material 
didático autoral das escolas de Educação 
Básica, no qual o SESI MT integra rede nacio-
nal de regionais para construção colabora-

tiva dos materiais escolares da Educação de 
Crianças e Adolescentes, permitindo assim 
a viabilização de material atualizado e ade-
quado a proposta pedagógica da instituição. 

Na área de Segurança e Saúde para a Indús-
tria, atualmente o Departamento Regional 
do SESI-MT conta com uma equipe técnica 
multidisciplinar responsável pela execução 
dos atendimentos. Essa atuação também é 
desenvolvida em rede quando há o envolvi-
mento de outros regionais que promovem 
de forma estratégica a prestação de serviço 
em conjunto. 

Essas ações conjuntas ocorrem para suprir 
eventual lacuna de competência interna ou 
quando se trata de fornecimento de novas 
metodologias de trabalho que visam enri-
quecer o portfólio de produtos. 

Além da articulação conjunta entre os regio-
nais, há o envolvimento da prestação de 
serviços com as empresas parceiras que pro-
movem o atendimento articulados, como o 

desenvolvido no decorrer de 2020 com o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas. 

Esse envolvimento proporciona um maior 
alinhamento estratégico entre os atores, 
além de elevar o nível de eficiência, otimi-
zação de recursos e compartilhamento de 
informações que facilitarão as tomadas de 
decisões gerenciais. 
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PARCERIAS ESTRATÉGICAS 

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ 

Ação conjunta entre SESI e SENAI MT com o Hospital Geral para realização de análises de 
COVID-19 pelo método Real Time – PCR, em amostras de pessoas da população (comunidade 
e industriários) do Estado de Mato Grosso 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

União de esforços entre o SESI DR MT e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 
ações para o combate da COVID-19 voltada aos servidores e prestadores de serviço do TJMT 

ESCOLA DA INTELIGÊNCIA - CURSOS EDUCACIONAIS 

União de esforços entre o SESI DR MT e a Escola da Inteligência – Cursos Educacionais a fim 
de propiciar uma educação das emoções e o desenvolvimento da inteligência, contribuindo a 
formação integral dos alunos, preparando-os para os desafios sociais e profissionais durante 
o ano letivo. 

24 
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CAPITAL INTELECTUAL 

PRÊMIOS E RECONHECIMENTO 

Robótica First Lego League (FLL): A equipe Brother Creators ganhou o primeiro lugar 
Champions Award, na etapa regional do torneio, que ocorreu no Sesi de Jardim da Penha, 
em Vitória (ES). E teve o Projeto de Inovação indicado para o prêmio de Inovação Global 
FIRST ® LEGO® League. 

A equipe Brotherhood recebeu o primeiro lugar Champions Award, na etapa regional do 
torneio, que ocorreu em Brasília. E também o Projeto Inovação foi selecionado para o prêmio 
de Inovação Global FIRST ® LEGO® League. 

A equipe F1 In School Tucaré ganhou dois prêmios, Melhor Participação Feminina e Identi-
dade Visual. 

OBM - Olimpíada Brasileira de Matemática - O canguru matemático: Os alunos do SESI 
MT obtivemos 30 medalhas, 1 de ouro, 4 de bronze e 25 honras ao mérito. 



  

     

       
    

     
      

      

      
      
        

      
      

    

      
         

      

    
        

      
     

         
   

        
      
     

       
      

       
       

                 

   
 

      
        

       
          

       
      

      
 

 

 

      
        

       
        

      

    

     

     
      
         

      
      

        
      

      

PLATAFORMAS 

EM EDUCAÇÃO 

Portal Educacional – SESIEducação 

Plataforma da rede SESI de educação que 
disponibiliza conteúdos digitais e funcionali-
dades tecnológicas alinhados às estratégias 
nacionaisparadisseminação do conhecimento. 

SGE - Sistema de Gestão Escolar 

Disponibilizado para as Unidades de Negócio 
de Educação Básica e Continuada. Padroniza 
os processos e regras de negócio com o obje-
tivo de elevar a qualidade, disponibilidade 
e integridade das informações nacionais de 
produção em educação. 

MICROSOFT© - O propósito desta parceria 
é a preparação dos alunos do SESI MT para 
os desafios contemporâneos, estimulando a 

capacidade empreendedora, a criatividade, 
a comunicação, o trabalho em equipe e o 
domínio das tecnologias. A Microsoft mantêm 
acordo de cooperação para disponibilização 
da solução do Office 365 educacional e Mine-
craft for Education. 

GEEKIE - A Geekie é uma plataforma de 
educação online que visa auxiliar estudantes 
brasileiros em sua preparação para vestibu-
lares, através de uma estratégia de ensino 
individualizado. A plataformaé uma simulação 
de deveres de casa, simulados e atividades 
extras para os alunos do Ensino Médio. 

EM SSI 

Plataforma SESI Viva+ (www.sesivivamais. 
com.br) 

Solução Tecnológica de Gestão de Segurança 
e Saúde do Trabalho e Promoção da Saúde. 

Contempla em um ambiente único a gestão 
de dados de SST e de estilo de vida do traba-
lhador da indústria. O objetivo é proporcionar 
a geração de informações consolidadas e 
de análise epidemiológicos para apoiar as 
indústrias. 

Plataforma S+ 

(www.sesivivamais.com.br/smais/) 

Constitui uma plataforma para promover a 
Elaboração e a Gestão das Soluções de Saúde 
e Segurança tais como PRRA, PCMSO, PCMAT, 
AET, Laudos Técnicos e Gestão de Plano de 
Ação, controle EPI entre outros. 

CONJUNTAS (EDUCAÇÃO + SSI) 

LMS - Learning Management System 

Para Educação a plataforma disponibiliza 
todo material, por área do conhecimento, 
para oferta de EJA e também os cursos de 
Educação Continuada EAD. Para SSI, a plata-
forma disponibiliza conteúdo para abarcar as 
soluções de uma série de cursos dentro do 
que preconiza a Norma Regulamentadora 01 
e demais normas nas modalidades 100% EAD. 
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para as indústrias, o SESI-MT aplica a meto-METODOLOGIAS dologia Go Lab que consiste em uma caixa 

EM SSI 

Metodologia SESI-MT Trabalho Seguro 

A área de Saúde e Segurança do SESI-MT, se 
adequando ao novo cenário da pandemia 
instalado, desenvolveu novas soluções para 
o enfrentamento e combate ao Covid-19. 

Cientes da relevância que a área de Saúde 
e Segurança do SESI-MT desempenha para 
fomentar o setor industrial do estado e con-
tribuir para o aquecimento da economia do 
país, desenvolveu soluções que trazem novas 
estratégias para mitigar os riscos que implicam 
emumapossívelparalisaçãodosetorprodutivo. 

Esse programa, desenvolvido pelo SESI-MT, 
visou oferecer a todas as empresas industriais, 
uma estratégia eficiente para combater o 
avanço da pandemia, através de uma solução 
viável, alicerçada na tecnologia, no conheci-
mentoenaimplementaçãodeferramentasque 
puderamgarantiroatendimentoasnormativas 
da Organização Mundial de Saúde e imple-
mentou o trabalho seguro no setor produtivo. 

De uma forma geral, essa solução proporcio-
nou o monitoramento ativo das empresas, 
a identificação dos casos e acima de tudo 
a proteção à vida das pessoas. O Trabalho 
Seguro estava dividido em três níveis: 1º 
Nível Coronadados; 2º Nível Radar Covid e 
3º Nível Combate Covid. 

Metodologia SESI de atuação em Saúde 
e Segurança no Trabalho 

Para garantir um atendimento eficiente 
às indústrias do Estado, o SESI-MT segue a 
Metodologia Nacional vinculado aos proces-
sos Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e 
Promoção da Saúde (PS) que contém uma 
base de dados integrada ao SESI Viva+. 

SESI Go Lab 

Com intuito de estimular que as tecnologias 
e inovações contribuam para elevação dos 
resultados nos aspectos da Saúde eSegurança 

de ferramentas de aceleração de ideias, que 
estimula a criatividade e envolve diretamente 
as indústrias no processo de design, para 
criação e validação de soluções de segurança 
e saúde e promoção da saúde do trabalhador 
da indústria, embasada na metodologia de 
Design Sprints (Google Ventures). 

EM EDUCAÇÃO 

Devido a pandemia, as aulas da educação 
básica passaram a ter um novo formato, 
sendo adaptadas para atender os alunos de 
forma online. 

O Sesi Escola já fazia uso de tecnologias 
educacionais no seu contexto, sendo um dos 
seus diferenciais e em razão da necessidade 
de distanciamento social, intensificamos o 
uso de ferramentas tecnológicas. 

Foi disponibilizada a Plataforma da Micro-
soft 365 - Teams como ambiente virtual de 
estudos. Os alunos e responsáveis, recebe-
ram tutoriais de como acessar e utilizar a 
ferramenta. Para alunos que não possuem 

27 



       
      

       
      

     
       

       
     

      
    

     

      
       
         

      
       

       
       

       
       

        
     

       
     

      
      

      

       
    

      
      

         
       

       
       
       

     
 

      
       

       
         

      
      

     

     
 

       
     

    
         

       
      

     
     

     

       
       

        
     

      
      

     
    

        
     

      

      
      
       

        
       
     

      
     

acesso à internet, é disponibilizada a retirada 
dos blocos de atividades impressos pelos 
responsáveis na escola. Foi criado canal de 
suporte técnico e pedagógico para alunos 
e responsáveis via ClassApp (agenda eletrô-
nica utilizada para comunicação entre pais e 
escola) e via telefone (0800), para assegurar 
atendimento adequado. A plataforma TEAMS 
também foi utilizada para capacitação de 
professores, coordenadores pedagógicos e 
demais envolvidos no processo educacional. 

Para monitorarmos o nível de engajamento 
dos alunos e o nível qualitativo da participa-
ção, criamos um BI que nos permite verificar: 
índice de engajamento digital de cada aluno/ 
turma, índice de participação dos alunos e 
professores via chat, reuniões e aulas ao 
vivo, possibilitando assim a identificação do 
uso da plataforma pelo aluno. A ferramenta 
possibilita diversos filtros e cruzamento de 
dados para auxiliar na gestão do processo de 
aulas não presenciais via plataforma. 

Para os alunos deficientes são destinados 
atividades impressas e atividades adaptadas 
as suas necessidades. Essas são entregues 
quinzenalmente para as famílias. Para alu-
nos com Laudo serão realizadas atividades 

adaptadas de acordo com o Plano individual 
de estudo dos alunos. 

Sabemos que o momento pede ações dife-
renciadas, de caráter excepcional e devemos 
estar sensíveis à isso. Diante do desafio da 
Educação não presencial, o Sesi Escola MT, 
através do setor da Psicologia Escolar, apoiou 
as famílias com atendimento orientativo e 
reflexivo voltado aos seguintes aspectos: 

Construção Plano Pessoal de Estudos 
(PPE) 

Ferramenta que visa construir um cronograma 
deestudosatravésdodesenvolvimentodarotina 
dosalunose estabelecimentodemetase obje-
tivos, para alunosdasséries iniciaisatéo Ensino 
Médio. O PPE contempla organização pessoal, 
horários, local adequado, metas e objetivos, 
metodologiautilizadaeconteúdostrabalhados. 

Orientação Parental voltada ao Contexto 
Escolar 

Ao decorrer desse processo o aluno pode 
apresentar resistência frente às demandas 

escolares, pode apresentar comportamento 
de fuga e esquiva diante dos conteúdos e a 
família pode ter dificuldades na mediação 
das atividades. A Psicologia Escolar, através 
dessa orientação, tem papel fundamental 
para mediar possíveis desconfortos advindos 
desse novo contexto escolar. 

Para as aulas remotas utilizamos a estratégia 
de sala de aula invertida e metodologias ati-
vas, na qual o professor disponibiliza para sua 
turma via plataforma Teams, previamente, 
um material de sensibilização, de introdução 
ou de exploração dos conteúdos. 

Para dar suporte aos professores, estrutura-
mos diretrizes, procedimentos, adequação 
de formulários de plano de aula e um cro-
nograma robusto de formação continuada 
com foco nos novos desafios. 

Adequamos também a metodologia da EJA. 
Houve a potencialização da plataforma de 
Ensino a distância, que é utilizada pelos alu-
nos, via portal do aluno, onde fazemos uso 
para postar as atividades que são aplicadas 
para essa compensação dos encontros pre-
senciais, seguindo a carga-horária específica 
de cada área do conhecimento. 
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Sabendo-se da obrigatoriedade das aulas 
presenciais foi criado o Plano Pedagógico 
Estratégico, para descrever como seriam 
realizadas as aulas remotas de cada área, a 
metodologia foi mantida sob os 20% (carga 
horaria) que é do presencial e, este foi rea-
lizado da seguinte forma: Foram feitas ati-
vidades por área do conhecimento tanto 
discursiva quanto de múltipla escolha, por 
competências e habilidades, onde foram 
inseridos links com vídeo aula explicativo 
referente aos conteúdos. Essas atividades 
foram anexadas no Portal de Estudos em que 
os alunos podem estar em contato direto 
com os tutores, através do Chat, bate papo 
ou deixando mensagem para tirar dúvidas. 
O tutor de área é responsável por analisar as 
questões e devolver ao aluno caso necessite 
correção. Foi disponibilizado tutorial explica-
tivo para os alunos acessarem o portal. 

Aos alunos que apresentaram problema com 
internet, computador ou uso do celular para 
estudo, entregamos uma cópia das atividades 
para serem feitas e devolvidas na unidade de 
ensino. Nesses casos serão feitos agenda-
mentos via telefone ou whatsApp, seguindo 
o protocolo de segurança das autoridades 
de Saúde para entrega dessas atividades. 
Todas essas informações ficam gravadas no 
portal de Estudo do aluno, servindo como 
documento de comprovação dessa ação 
pedagógica 
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RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS 
MODELO DE GESTÃO DE RISCOS 

O SESI MT implementou sua Política de Gestão de Riscos em 2016 pautado na metodologia da Norma ABNT ISO 31000:2009. Desde a sua 
implementação a mesma passou por alguns ajustes, entretanto, sem perder sua essência, que é a adoção da sistemática para identificar, analisar, 
avaliar, tratar e monitorar os riscos. A sua última alteração foi a adequação à nova versão da Norma ABNT NBR ISO 31000:2018, alinhada ao COSO. 

A estrutura de gerenciamento de riscos corporativos é orientada ao alcance dos objetivos da Instituição, visando os resultados esperados, 
e, perpassa por todos os seus níveis. 

As ações de gestão de riscos são realizadas em três linhas de defesa, conforme suas prerrogativas, sendo a primeira a partir das Unidades Ope-
racionais onde ocorre a operacionalização do negócio. A segunda linha de defesa ocorre nas Áreas Técnicas, envolvendo as áreas de negócio, 
apoio, controle, conformidade, ouvidoria e alta gestão. Já a última linha de defesa envolve a auditoria interna e as auditorias independentes. 
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 RISCOS MAPEADOS 
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 OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS 
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PROGRAMA DE 
COMPLIANCE 
(CONFORMIDADE) 
No exercício de 2019 o Conselho Regional do SESI Mato Grosso aprovou as diretrizes do Programa de Compliance por meio da Resolução 
nº 45/2019 de 27 de novembro de 2019. 

O lançamento do Programa de Compliance direcionado ao público interno, empregados e Alta Gestão, ocorreu em janeiro de 2020, sendo 
este o marco inicial da implantação do Programa. Contudo, devido a pandemia provocada pelo COVID-19, a programação inicial foi alterada, 
tendo em vista a necessidade de imprimir maior identidade à área de Compliance. 

Sendo assim, em 03 Agosto de 2020 foi implantado o setor de Governança e Integridade, com áreas distintas e independentes, a saber: 
Coordenadoria de Auditoria Interna, Unidade de Compliance e Jurídico de Governança. A formalização deste ato ocorreu por meio da Reso-
lução nº 36/2020, expedida pelo Conselho Regional do SESI/MT. 

Neste sentido, a unidade de Compliance foi institucionalizada no âmbito do SESI Mato Grosso a fim de preconizar o cumprimento e confor-
midade com as normas internas e externas, as políticas de Compliance e o Código de Ética, reforçando o comprometimento da alta gestão 
e envolvimento individual de cada colaborador por meio da sua conscientização quanto aos padrões éticos de conduta da organização. 

Para a consecução desses propósitos, o SESI/MT esta implantando o Programa de Compliance com o seguinte cronograma: 
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Com a implantação do Programa de Compliance e a nova identidade da área já podemos observar uma melhoria dos controles operacionais 
internos, bem como uma maior percepção ética dentro da cultura organizacional enfatizada pelos empregados e a alta gestão, corroborado 
por discursos e atitudes habituais no ambiente de trabalho. Outrossim, o aperfeiçoamento dos processos que asseguram o cumprimento 
das finalidades institucionais com a devida observância às conformidades legais e regulamentares e, sobretudo, a integridade e a ética como 
pilares que sustentam a execução do negócio. 
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RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS 
DE CONTROLE 
O SESI/MT mantém um bom relacionamento com os órgãos de controle externo, objetivando melhoria contínua do seu ambiente de controle, 
das práticas de Compliance e da integridade e transparência dos seus atos de gestão. 
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GESTÃO, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO 

GOVERNANÇA 

O SESI é um Serviço Social autônomo de 
direito privado e sem fins lucrativos, não inte-
grante da Administração Pública, com uma 
estrutura de governança cuja administração 
superior é exercida pela Confederação Nacio-
nal da Indústria - CNI - vinculado ao sistema 
confederativo sindical da indústria - de acordo 
com as disposições previstas no Decreto-lei 
nº 9.403/46, de 25/06/1946 e tendo o seu 
Regulamento sido aprovado pelo Decreto 
nº 57.375, de 02/12/1965. 

A entidade dispõe ainda em sua estrutura 
de governança de órgãos de administração, 
tendo um Departamento Nacional, com juris-
dição em todo o país, e de Departamentos 
Regionais, com jurisdição nos respectivos 
estados da federação. As respectivas com-
petências encontram-se definidas no Regu-
lamento da entidade. 

Faz parte da estrutura de governança externa 
da entidade o Tribunal de Contas da União -

TCU e o Ministério da Cidadania. A entidade 
é considerada Unidade Jurisdicionada ao 
Tribunal de Contas da União e presta contas 
de sua gestão. 

O SESI MT conta em sua governança com a 
auditoria independente para seus processos 
financeiros e administrativos. 

ÓRGÃOS NACIONAIS 

Conselho Nacional: Com jurisdição em todo 
território brasileiro o conselho nacional 
exerce a função normativa superior, em 
nível de planejamento, fixação de diretri-
zes, coordenação e controle das atividades 
desenvolvidas pela entidade, ao lado do 
poder de inspecionar, fiscalizar e intervir, 
em caráter de correição, em qualquer setor 
institucional. As competências do conselho 
nacional do SESI encontram-se definidas no 
Regulamento do SESI. 

Comissão de Orçamento: De acordo com 

as disposições previstas no Regulamento 
do SESI, o conselho nacional constituirá, 
em caráter permanente, uma Comissão de 
Orçamento, que terá a incumbência de fis-
calizar, no exercício em curso, a execução 
orçamentária, bem como a movimentação 
de recursos dos departamentos nacional e 
regional. O cumprimento de suas atribuições 
é auxiliado por serviços técnicos especializa-
dos de auditoria externa independente, no 
tocante à gestão financeira e orçamentária 
de cada exercício. 

Departamento Nacional: Ao Departamento 
Nacional compete promover, executiva-
mente, os objetivos institucionais do SESI 
sejam esses nos setores técnico, operacio-
nal, econômico, financeiro, orçamentário 
e contábil, segundo os planos e diretrizes 
aprovadas pelo conselho nacional. A dire-
ção do departamento nacional do SESI é da 
competência do Presidente da Confederação 
Nacional da Indústria, conforme Regulamento 
da entidade. 
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SESI MT –INSTÂNCIAINTERNA DE GOVER-
NANÇA 

Com autonomia definida em seu Regula-
mento, o SESI MT, cujo modelo de gestão 
administrativa superior é exercido pela Fede-
ração das Indústrias de Mato Grosso através 
de seu presidente, não dispondo o departa-
mento nacional de poder de gestão direta 
na administração e na gestão dos recursos 
orçamentários. A estrutura de governança 
regional é composta por: 

Conselho Regional: Órgão normativo e deli-
berativo de natureza colegiada, incumbido 
de estabelecer as diretrizes políticas e estra-
tégias de atuação. O Conselho é composto 
pelo presidente da federação das indústrias, 
representantes da indústria, dos trabalhado-
res, do Ministério do Trabalho e Emprego, do 
Governo do Estado e da área de comunicação. 
Sua atuação é restrita ao estado tendo suas 
competências previstas no regulamento. 

Diretor Regional: O departamento regional 
do SESI MT é dirigido por seu diretor que 
também exerce a função de presidente da 
Federação das Indústrias do estado-FIEMT. 
A este é estabelecida a competência defini-
das no artigo 45 do Regulamento, voltadas 

atuando na administração superior da instituição. 

Superintendente Regional: O Superintendente do SESI é designado pelo Diretor Regional, 
conforme Regulamento que preconiza que as atribuições e tarefas da administração regional 
poderão ser exercidas mediante outorga conferida a superintendente, pelo diretor regional. 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O planejamento estratégico do SESI e SENAI 2020-2024 foi elaborado sob a liderança do 
Departamento Nacional com a participação dirigentes e técnicos dos Departamentos Regio-
nais. Nele foram sintetizados os principais desafios de competividade da indústria brasileira 
para os quais as nossas estratégias estão orientadas. 

Seu foco principal é direcionar o posicionamento institucional e atuação sistêmica das enti-
dades para que ofertem produtos e serviços que promovam a modernização das indústrias, 
impulsionando-as para melhoria na competitividade e preparando-as para o futuro, espe-
cialmente através da Educação, Inovação, Tecnologia, Segurança e Saúde. A partir destas 
premissas nasce a estratégia sistêmica, que se alicerça em quatro eixos estratégicos, que 
por fim são desdobrados em objetivos estratégicos focados essencialmente em Negócios e 
Clientes, Habilitadores e Gestão. 
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            De modo mais interativo, o planejamento estratégico é representado pela árvore estratégica regional. 
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No Departamento Regional, o planejamento 
estratégico está alinhado às estratégias sis-
têmicas, mantendo uma estrutura de eixos 
estratégicos, desdobrados em objetivos com 
foco em Negócios e Clientes, Habilitadores e 
Gestão. A sua elaboração considerou, além 
da aderência à estratégia nacional, as carac-
terísticas do Departamento Regional e suas 
Unidades Operacionais, não desprezando 
também as especificidades da indústria local. 

Os objetivos estratégicos sistêmicos são moni-
torados através de indicadores estratégicos. 
Estes indicadores possuem uma rampa de 
metas definidas para um horizonte temporal 
de até 5 anos, observando as necessidades do 
mercado, o contexto externo e histórico de 
desempenho. No Departamento Regional as 
metas destes indicadores são desdobradasem 
horizontes temporais curtose tem seu desem-
penho monitorado por Unidade Operacional 
e considera seus reflexos no resultado geral. 

A construção da estratégia sistêmica tem 
como boa prática a adoção de um modelo 
amplamente participativo, permitindo aos 
Departamentos Regionais contribuírem com 
uma visão dos fatores locacionaise característi-
cas das indústrias de sua região. Não obstante, 

a estratégia regional também contou com 
a contribuição das lideranças das Unidades 
Operacionais, que estão na linha de frente da 
entrega dos produtos e serviços e conhecem 
de perto as necessidades das indústrias. 

Outropontoa ser destacado no Planejamento 
Estratégico Sistêmico é a definição de metas 
com redução de assimetrias regionais e a 
busca por aumento da eficiência em gestão. 

No Departamento Regional, uma boa prática 
adotada é o monitoramento dos resultados 
em horizontes temporais mais curtos, que 
permite uma resposta mais ágil para correção 
de ações e atingimento dos resultados, assim 
como permite uma visão dos movimentos 
sazonais da organização do mercado. 

Instrumentos usados para estimular o moni-
toramento da estratégia e subsidiar a tomada 
de decisão: 

• Relatórios Gerenciais 

• Relatórios de Business Intelligence inte-
grados aos painéis de monitoramento do 
Sistema SHIFT 

• Videoconferências 

• Reuniões de Análise Critica 

PLANO DE AÇÃO 

A partir do planejamento estratégico e con-
siderando o foco na qualidade dos serviços 
prestados, no uso adequado do recurso, na 
eficiência e eficácia operacional são definidas 
as metas e iniciativas para o exercício, sendo 
essas desdobradas por negócios e unidades 
operacionais. 

Com base nessas definições elabora-se o 
Plano de Ação e Orçamento para o Exercício 
vigente, sendo o mesmo participativo, com o 
envolvimento dos Líderes de Unidade Ope-
racional, sede do Departamento Regional e 
com aprovação do Conselho Regional. 

Uma vez validado realiza-se o desenvolvi-
mento das ações e seus devidos monito-
ramento, observando mensalmente o 
andamento de cada ação, analisando e identi-
ficando se o mesmo encontra-se satisfatório 
para o período ou necessita de alguma ação 
pontual para garantia da execução das ações 
planejadas, bem como seus recursos e resul-
tados alcançados. 
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AMBIENTES E 
CONTEXTOS EXTERNOS 

No fim de 2019, a Organização Mundial de 
Saúde – OMS teve conhecimento da exis-
tência de um novo vírus nomeado como 
SARS-CoV-2 (Novo Coronavírus) que originou 
a doença COVID-19. Em março de 2020, a 
OMS declarou o estado de pandemia do Novo 
Coronavírus. No Brasil, no dia 20 do mesmo 
mês, por meio do Decreto Legislativo nº 6, 
ficou reconhecido o estado de calamidade 
pública, com vigência inicial até 31/12/2020. 

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

A crise sanitária deixou consideráveis sequelas 
para o mercado e a sociedade brasileiros. Em 
2020 o País sofreu não somente no campo 
econômico, mas também na política pela 

manutenção da instabilidade gerada, prin-
cipalmente, durante as fases mais agudas 
da crise. A retração do comércio interno e 
externo e a dificuldade de levar a cabo as 
reformas estruturantes geraram um aumento 
desproporcional das despesas obrigatórias 
em detrimento das discricionárias (nas três 
esferas de poder, federal, estadual e munici-
pal) e exigirão, provavelmente, modificações 
nas políticas fiscais, monetárias e cambiais. 
Essas ações têm gerado preocupações do 
mercado financeiro, já que tais medidas com-
prometeriam ainda mais a situação fiscal do 
País. As últimas projeções do banco mundial 
apontam uma contração do PIB brasileiro de 
4,5% em 2020, e um crescimento de 3,0% 
em 2021. 

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

ocupada (ou 32,7 milhões de trabalhadores 
informais). No trimestre anterior, a taxa foi 
de 37,4% e, no mesmo trimestre de 2019, 
de 41,2%. 

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

Em Mato Grosso, segundo pesquisa realizada 
pelo Instituto Euvaldo Lodi em parceria com 
a Federação das Indústrias no Estado de 
Mato Grosso, os impactos da Covid-19 foram 
significativos para a indústria. 40% delas 
declaram ter sofrido redução na produção, 
90% sentiram queda no faturamento e 13% 
realizaram demissões. Das empresas que 
realizaram demissões, 50% declararam ter 
demitido até 10% de sua força de trabalho. 

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

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

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

O Censo Escolar 2020 registrou uma queda de 
quase 650 mil matrículas em escolas públicas 
do país no ano. De acordo com o censo, as 
escolas públicas tinham 35,9 milhões de 
matrículas contra 36,6 milhões em 2019. 
Uma vez que esses dados são anteriores ao 
fechamento das escolas devido à pandemia, 
é possível que a situação tenha se agravado. 

Outro ponto a destacar foi a imposição 
urgente, pela pandemia, do Ensino a dis-
tância (EaD). Praticamente sem nenhum tipo 

de planejamento ou capacitação, escolas, 
docentes e estudantes foram obriga- dos a 
se adaptar a este método de ensino. 

Pesquisa do Instituto Península apontou que 
60% dos professores acreditam que os alunos 
não evoluíram no aprendizado em 2020. 

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

Apesar da crise econômica gerada pela pan-
demia, que normalmente leva as empresas a 
estabelecer estratégias mais conservadoras, 
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o Brasil melhorou sua posição no ranking 
do Índice Global de Inovação 2020. Agora o 
País ocupa a 62ª posição entre os 131 países 
analisados. Contudo, destaca-se que apesar 
da melhora em relação a 2019, o país ainda 
está 15 posições atrás da 47ª colocação que 
ocupava em 2011 dentre 125 países. Na 
América Latina, o país ocupa a 4ª posição, 
depois do Chile (54º), México (55º) e Costa 
Rica (56º). Em comparação com os países que 
compõem os Brics, o Brasil ocupa a última 
posição, atrás da Rússia (47º), Índia (48º), 
China (14º) e África do Sul (60º). 

A pandemia e a necessidade de isolamento 
e distanciamento social com a intensificação 
do trabalho home office integral ou híbrido 
– com manutenção de reuniões virtuais e 
redução das viagens a trabalho, e com ope-
rações presenciais apenas para os processos 
produtivos – reforçaram a relevância de se 
discutir questões de saúde mental, além da 
necessidade de estruturação, pelas autorida-
des competentes, de regras específicas sobre 
essa nova forma de contrato, e novas rotinas 
de trabalho. Soma-se a isso, o significativo 
crescimento da prática da telemedicina, com 
a publicação de novas portarias e regula-
mentações. 

DESAFIOS 

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

No âmbito da Educação, o crescimento, ainda 
que forçado, do ensino à distância (EaD) 
poderá trazer grandes desafios às instituições 
de ensino fundamental, médio e de formação 
profissional. O crescimento do EaD fará com 
que as instituições incorporem, cada vez mais, 

tecnologias educacionais digitais e metodolo-
giaseducacionaisadequadasaestanovaforma 
de ensino. Para tal, as instituições deverão não 
somente estruturar sua infraestrutura para 
incorporação das tecnologias educacionais 
digitais, mas, fundamentalmente, capacitar 
seus docentes e instrutores para seu pleno e 
eficiente de tais tecnologias. 

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

• Incentivar a adoção de tecnologias edu-
cacionais para personalização da aprendi-
zagem, identificando lacunas e propondo 
retomada de aprendizados ao longo do 
processo formativo, visando garantir a 
qualidade do processo educacional. 
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• Disponibilizar conteúdos diversificados, 
ampliando o acesso e uso das ferramentas 
digitais nas escolas. 

• Incentivar o domínio do uso de metodo-
logias ativas e tecnologias educacionais 
no processo de ensino e de aprendiza-
gem, além de desenvolver internamente 
uma série de habilidades, capazes de 
estimular a interatividade, trabalhar o 
pensamento crítico e desenvolver as 
habilidades socioemocionais dos alunos. 

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

• Utilizar/incorporar tecnologias para pre-
dição da evasão com a incorporação da 
inteligência artificial para apoiar gestores 
e docentes na redução do abandono e no 
aumento do desempenho escolar. 

Em relação à Saúde e Segurança na Indústria 
observou-seque o crescimentodas interações 
remotas, exemplificado pelo crescimento da 
telemedicina e do home office, trouxe à tona 

uma maior preocupação com a saúde mental 
e necessidade de adequação dos serviços de 
SST para um sistema remoto. Diante disso, a 
atuação em Saúde e Segurança na Indústria 
vivenciou alguns desafios em 2020, os quais 
se renovarão para o próximo exercício. Cita-se 
os mais importantes: 

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

• Desenvolver e apoiar as Unidades Ope-
racionais no uso de análises preditivas de 
riscos, doenças, e seu papel na prevenção 
de doenças em indivíduos de maior risco. 

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

• Desenvolver metodologias de trabalho 
seguro, amparadas pelas orientações dos 
órgão de saúde oficiais. 

• Ampliar processos gerenciais de negócios 

com desenvolvimento de serviços de 
SST e PS. 

• Desenvolver serviços voltados ao atendi-
mento no período de pandemia. 

• Elevação da competitividade e redução de 
fatores previdenciários com a ampliação 
das medidas de proteção e segurança dos 
trabalhadores. 

Em 2020, em virtude da crise sanitária mun-
dial, praticamente todas as ações e projetos 
do SESI MT tiveram que ser revistas, uma vez 
que, não somente, as ações diretamente 
ligadas às atividades do DR foram impacta-
das, mas principalmente as executadas pelas 
Unidades Operacionais. 

Na avaliação de empresários e especialistas, a 
crise decorrente do novo coronavírus ocorreu 
em um momento crucial para a indústria 
brasileira. Não apenas com relação ao pro-
cesso de desindustrialização que ocorreu 
nos últimos anos, mas, também, porque 
há vários desafios ainda a serem vencidos, 
para que o setor consiga se conectar com a 
quarta revolução industrial, que já está em 
curso, e se integrar de forma sustentada à 
economia global. 
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DESAFIOS DE COMPETITIVIDADE 
DA INDÚSTRIA 
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  ATUAÇÃO POR 
TEMA 

Educação Básica e 
Continuada 

Ações Estruturantes Estra-
tégicas 

As medidas de isolamento e afastamento 
social impuseram condições específicas 
que exigiram da instituição um conjunto 
de adequações operacionais e estratégicas 
para continuidade da prestação do serviço 
e cumprimento da estratégia da instituição. 
Ainda que o cenário projetado para 2021 
apresente possibilidade de flexibilização, 
novos modelos operacionais foram adotados 
a fim assegurar a continuidade da operação 
em 2020 e habilitar novas implementações 
para 2021. 

Neste contextooDRMTenvidouesforçospara 
desenvolvimento de metodologias, implanta-
ção de tecnologias, formação continuada dos 
professores e equipe de suporte pedagógico. 
Asunidadesescolaresdo SESIMTatuaram para 
assegurar a qualidade do ensino, minimizando 
os impactos do isolamento social, porém, 
sem perder a essência de um currículo que 
se diferencia pela adoção do STEAM para 
Ensino Fundamental e pela operacionalização 
do Novo Ensino Médio Integrado. 

As principais iniciativas adotadas pelo SESI 
MT em 2020 no âmbito da Educação Básica 
foram: 

► Interação 2020 

• Realização de evento presencial que 
antecede o início do ano letivo, para 
desenvolvimento das capacidades da 
equipe de professores, gestores e demais 
profissionais de suporte em temas ligados 
a prestação de serviço educacionais da 
instituição. Além do caráter técnico, o 
evento Interação representa uma inicia-
tiva de valoração e estímulo das equipes, 
marcando o início da operação. No ano 
de 2020 contou com a participação de 
200 profissionais da Educação Básica. 

► Plano de Retomada Sesi Escola 

• A mudança das aulas presenciais para 
ambiente mediado por tecnologia ocorre 
na medida em que se fez necessário 
garantir a segurança e integridade dos 
estudantes ecorpo técnicoda entidade. O 
retorno de aulas presenciais está condicio-
nado a deliberação explícita do executivo 
municipal e demais órgãos reguladores, 
cabendo ao DR MT adotar os protocolos 
adequados para retorno com segurança. 
Neste contexto a entidade desenvol-
veu plano de retomada das atividades 
educacionais, planejando conjunto de 
adequações no ambiente escolar e novas 
estratégias pedagógicas para retomada 
com segurança, presencial ou híbrida. 

► Plataformas Educacionais 

• Com foco na implementação de novos 
recursos digitais para melhorar a auto-
nomia e experiência dos alunos, o DR MT 
intensificou adoção de tecnologias, bem 
como a formação pedagógica da equipe 
professores e profissionais de suporte. 
Por meio de estratégias e ações nacionais 
o SESI MT implementou as plataformas 
de ensino Microsoft Education como base 
para operacionalização da aulas remotas. 
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► Formação Continuada 

• O DR MT adequou o plano de desenvol-
vimento de professores e profissionais 
de suporte com vistas a elevar o grau 
de maturidade tecnológica no uso das 
tecnologias digitais para realização das 
aulas, bem como, formação pedagógica 
para reciclagem e aprimoramento dos 
profissionais envolvidos. Foram capaci-
tados 150 profissionais entre professo-
res, gestores e profissionais de suporte 
pedagógico. 

► Expansão do Novo Ensino Médio 

• Considerando objetivo estratégico dire-
tamente associado ao novo ensino médio 
e possibilidade de expansão para outros 
municípios, o SESI MT elaborou estudos 
de mercado a fim de avaliar a aderência 
do novo ensino médio em outras regiões 
do estado. O estudo foi realizado em 7 
cidades prioritárias apontando aderência 
mercadológica nos municípios de Sinop e 
Rondonópolis. Com base no estudo o SESI 
MT avança com a análise de viabilidade 
técnica e financeira para planejamento e 
demais providências de aprovação. 

► Competições de Robótica e F1 in Schools 

• O Sesi MT foi reconhecido nacionalmente 
com premiações dos alunos nas compe-
tições de Robótica, a First Lego League 
e na F1 in Schools. Além do reconheci-
mento com medalhas e premiações o 
DR MT adequou o plano de treinamento 
e desenvolvimento dos alunos a fim de 
minimizar os impactos pedagógicos. 

► De frente com ENEM 

• Considerando objetivo estratégico 
diretamente associado ao novo ensino 
médio e possibilidade de expansão para 
outros municípios, objetiva-se implantar 
novas turmas da referida modalidade 
de maneira sinérgica com o Senai MT 
nas regiões com comprovada viabilidade 
técnica e financeira para oferta. 

► Hackateen 

• Realização de competição entre alunos 
do Ensino Médio com vistas na ideação 
e geração de soluções para problemas 
reais a partir de conhecimentos sobre 
conceitos da inovação, ciência e tecno-
logia. O torneio representa momento 
onde os estudantes do Ensino Médio 

Integrado podem desenvolver sua capa-
cidade criativa e serem reconhecidos 
com as melhores iniciativas. Em 2020 o 
Hackateen aconteceu totalmente on line. 

► Aulas On Line 

• Adoção das aulas remotas com uso da 
Plataforma Microsoft Teams permitindo 
a continuidade das aulas. A adequação 
tecnológica envidou esforços de Tecno-
logia da Informação para integração com 
sistemas legados, bem como a capacita-
ção de equipes de professores, gestores e 
profissionais de suporte. Além da equipe 
interna o SESI adotou plantão de suporte 
para pais e alunos sobre a plataforma. 
Com foco no monitoramento da participa-
ção dosestudantes o SESI implementou BI 
para acompanhamento de dados de parti-
cipação dos alunos bem como estruturou 
de monitoria para acompanhamento das 
aulas. Foram 1.727 alunos atendidos em 
Educação de Crianças e Adolescentes 

► Agendamento EJA 

• Em atendimento as necessidades dos 
alunos da EJA, intensificou-se o trabalho 
de acompanhamento e monitoramento, 
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fornecendo suporte remoto para execu- ► Matrícula On Line 
ção dos estudos. As provas presenciais 
foram realizadas por meio de sistema 
de agendamento, oportunizando assim 
a possibilidade de conclusão dos estudos 
aos estudantes. 

► Implantação de Angenda on Line 

• Além dos recursos tradicionais de comu-
nicação como agenda escolar, plataforma 
de aulas, o SESI implantou nova ferra-
menta que permite o agendamento fle-
xível e individualizado para atendimento 
as Pais e Responsáveis. O sistema fornece 
um conjunto de horários possíveis, per-
mitindo a escolha do horário mais ade-
quado para atendimento a necessidades 
individuais de cada família. 

► Plantão de Psicologia Escolar 

• Estruturação de equipe e metodologia 
de atendimento de psicologia escolar as 
famílias. A iniciativa permite fornecimento 
de atendimento orientativo e reflexivo 
voltado Plano Pessoal de Estudos e orien-
tação para as famílias no contexto de 
adaptação escolar no formato remoto. 

• Desenvolvimento de novo recurso tecnológico para realização de matrículas on line, onde 
os pais e responsáveis puderam realizar o procedimento de rematrícula dos alunos sem 
a necessidade de atendimento presencial para o ano letivo 2021. 

As ações elencadas representam as principais iniciativas do SESI MT para execução do negó-
cio no ano de 2020. Para execução foram alocados R$ 14,19 milhões em Educação Básica e 
Continuada, sendo maior parte, mais de R$ 8,4 milhões, em Ensino Fundamental. 
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Os resultados obtidos foram a realização de mais de 7,8 mil matrículas e mais de 2,6 milhões 
de hora-aluno. 
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  Saúde e Segurança 

AÇÕES ESTRUTURANTES ESTRATÉGICAS 

Uma das principais frentes de ação do SESI MT em 2020 foi na área de Saúde e Segurança. A pandemia da COVID fez com que o SESI MT 
reformulasse a sua estratégia para oferecer a todas as empresas industriais uma sistemática eficiente para combater o avanço da pandemia. 
As soluções de serviços foram alicerçadas na tecnologia, no conhecimento e na implementação de ferramentas que pudessem garantir o 
atendimento as normativas de Saúde e Segurança. 

As atividades foram direcionadas para aplicação dos processos gerenciais de negócio com o desenvolvimento dos serviços de SST e PS. O 
foco foi elevar o número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança e reduzir o índice de absenteísmo por motivos de saúde. 

Para que essas formulações fossem devidamente aplicadas, houve a utilização de toda uma rede de infraestrutura de inovação e tecnologia, bem 
como de habilitações técnicas e a expertise para gestão de saúde e segurança, portanto foi possível desenvolver as seguintes ações estruturantes: 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SST 

O SESI MT alocou R$ 5.491.119,99 para o desenvolvimento de inúmeras ações em SST, as quais estão apresentadas abaixo: 

Inovação Tecnológica em Processos de Segurança no Trabalho: foram desenvolvidas e aprimoradas diversas assessorias e consultorias em Segu-
rança no Trabalho para melhorar e possibilitar o atendimento as indústrias no período de pandemia. Produtos e serviços para atendimento aos 
requisitos das Normas Regulamentadoras como Ordem de serviço (NR01), Cipa (NR05), Mapa de riscos (NR05), entre outros, houve uma adaptação 
e estudos para possibilitar o atendimento virtual utilizando ferramentas tecnológicas, favorecendo a redução de custos operacionais tanto para o 
Sesi quanto aos clientes, proporcionando maior agilidade no atendimento e desburocratização. 

Nesse contexto, vale frisar que foi promovido a adesão à pratica de assinatura digital para todos os profissionais do quadro técnico de 
Segurança no Trabalho que elaboram e assinam os programas legais (PPRA/PGR/PCMAT, etc.) e laudos técnicos (LI, LP, LTCAT). Essa prática 
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contribuiu para a redução de custos de operação e agilidade no atendimento através de entregas digitais. 

Dos significativos resultados obtidos através das estratégias adotadas temos a elaboração de Laudos e Programas Legais, conforme dados 
abaixo: 

Esses números demonstram o esforço do SESI-MT promover a perenidade da prestação de serviço, otimizando a capacidade instalada, bem 
como reduzir custos e elevar a satisfação dos clientes com a disponibilização de serviços e soluções que realmente atendam as demandas 
das Indústrias de Mato Grosso. 

Trabalho Seguro: Para adoção de novas práticas de proteção, no momento de pandemia do novo coronavírus, o SESI MT lançou ainda a 
campanha Trabalho Seguro. A ação reuniu conteúdo informativo distribuído gratuitamente para que as empresas replicassem a informação. 
Visitas técnicas de avaliação e assessoria especializada também estavam disponíveis. 

53 



      
       

    
        

      
        

      
       

      
        

       
     
       

       
      

       

       
      

     
      

  

     
        

       
        

      

        
        

      
       
      

         

       
      

     
      

       
      

       
       

       
  

       
      

      
       

      
         

       
      

      
    
       

        
         

       
       

     
       

     
      

       
    

      
      
      

      
      

      
         

       
       

       
       

       
        

       
      

    

A iniciativa trouxe ações práticas para cons-
cientizar trabalhadores e empresas de que o 
momento exigia novos hábitos, independen-
temente de onde o trabalho fosse realizado. 

A instituição disponibilizou uma equipe para 
visitar as indústrias, que já eram parceiras, para 
realizar uma vistoria técnica preventiva, em 
que eram checadas as condições de trabalho, 
seguindo as orientações publicadas no Guia 
Sesi de Prevenção da covid-19 nas empresas. 

Selo Trabalho Seguro: O SESI MT ofereceu 
às indústrias mato-grossenses um serviço 
de assessoria mais completo. Neste caso, os 
profissionais do SESI desenvolvem e deram 
assistência na elaboração e implantação de 
um plano de trabalho seguro para indústrias. 

Ao todo, foram cinco etapas de contingência 
eficientes e adaptação ao empreendimento: 
mapeamento, plano de contingência, entrega 
e treinamento, vistoria de implementação e 
monitoramento mensal. 

Serviços Especializados: Indústrias e empresas 
de Mato Grosso passaram a contar com um 
pacote de ações desenvolvido pelo SESI MT 
para auxiliar na luta contra o novo coronavírus 
e no monitoramento da saúde dos trabalha-

dores. O modelo de combate à Covid-19 foi 
composto por três níveis de ofertas para o 
setor no atendimento aos protocolos de 
segurança: CoronaDados – Salvar vida, salva a 
economia; RadarCovid – Foco total na detec-
ção; e Combate Covid – Gerir para proteger. 

CoronaDados: A primeira fase contou com a 
plataforma gratuita, pela qual o empresário 
pode cadastrar todos seus empregados, con-
seguindo assim acompanhar forma efetiva a 
saúde de sua equipe. A ferramenta ofereceu 
sistema automático de envio de mensagens 
para cada empregado para saber seu estado 
de saúde, através das respostas diárias à 
assistente virtual Cora, bem como guias e 
vídeos orientativos. 

Radar COVID: Em níveis mais avançados, as 
organizações puderam aderir a consultorias e 
assessorias técnicas de segurança. Para isso, 
o empresário pode optar por serviços que 
incluemvisitastécnicasdeprofissionaisespecia-
lizadosdoSesinaplantadaempresa,bemcomo 
também de forma remota. Além disso, foram 
disponibilizados os serviços de teste rápido 
(Pesquisa de Anticorpos IgG IgM por metodo-
logia Imunocromatográfica para Covid-19), 
bem como a Consultoria para Manejo Clínico. 

Combate a COVID: O terceiro e último nível 
de oferta de serviços foi a consultoria para a 
gestão da saúde dos trabalhadores, com foco 
nos requisitos legais pertinentes à Covid-19 e 
manejo clínico dos trabalhadores com sinto-
mas gripais e/ou emafastamentopela doença. 
Neste aspecto, foram disponibilizados gestão 
de atestados; orientações de saúde sobre 
aspectos legais da doença e manejo clínico 
completo (Testagem+Telemedicina), além de 
elaboração de plano para atuação adequada, 
com acompanhamento mensal e certificação 
pelo selo Trabalho Seguro. 

Em virtude das limitações apresentadas no 
cenário econômico, foi necessária uma gestão 
ativa para implementar novos serviços. Com 
isso,o SESI MT promoveu a aplicação de testes 
do Covid-19, para auxiliar no processo de 
gestão e cuidados com a saúde do trabalha-
dor da indústria, inicialmente foi estimado a 
aplicação de 12.000 teste, porém em função 
das diversas incertezas com os efeitos da 
crise no país, bem como a necessidade de 
otimizar a capacidade instalada e reduzir os 
custos de operacionalização do negócio, foi 
possível atingir o resultado abaixo: 
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De acordo com o panorama apresentado, o SESI MT teve como estratégia aplicação das políticas de gerenciamento e enfrentamento da 
pandemia, com foco em buscar soluções de prevenção do contágio da doença e implementação de medidas de segurança exigidas pela 
Organização Mundial de Saúde. 

Isso fez com que ocorresse o desenvolvimento de Soluções Integradas concebidas com o objeto de orientar o planejamento, a execução e 
continuidade do processo produtivo das indústrias, de forma segura contribuindo para a perenidade do negócio e aquecimento do setor 
econômico. 
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SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE 

O SESI MT alocou R$ 3.804.132,24 para o desenvolvimento das ações para Promoção da Saúde, as quais estão apresentadas abaixo: 

Aplicação da Metodologia ASSTI: O SESI MT junto com o SENAI MT desenvolveram uma parceria para aplicação do Termômetro Tecnológico 
(Avaliação de Maturidade – Indústria 4.0) e a Metodologia ASSTI que visa oferecer aos empresários das indústrias a fundamentação teórica 
e os recursos técnicos para avaliação de saúde e segurança em nível coletivo, de modo a subsidiar o planejamento e maior assertividade na 
operação de soluções para o setor industrial. A Metodologia ASSTI pode ser utilizada para: 

• Reconhecer o público interno: Identificar necessidades dos trabalhadores das empresas industriais em questões ligadas à saúde e 
segurança, subsidiando a proposição de soluções que atendem às demandas das empresas do setor; 

• Monitorar: Possibilitar a empresa monitorar continuamente o atendimento às empresas mediante acompanhamento de indicadores de 
processo que permitam análises em nível de atividade e de padrão; 

• Avaliar: auxilia a empresa na avaliação dos resultados das intervenções, soluções e programas com foco na observação de indicadores 
de saúde, segurança e de produtividade (absenteísmo e presenteísmo). 

Nesta linha a metodologia consiste na avaliação através de perguntas direcionadas ao trabalhador, onde avalia a percepção do mesmo, 
sob aspectos relacionados a estilo de vida; morbidade e percepção de saúde; produtividade e segurança no trabalho com objetivo de gerar 
indicadores que serão posteriormente apresentados à indústria, e a tratativa dos mesmos junto às empresas será subsidiado por ações do 
SESI para o enfrentamento concreto e direto a fatores como absenteísmo/presenteísmo, saúde e segurança no trabalho e qualidade de vida, 
que tanto afetam a produtividade da indústria do nosso estado. 

56 



                       
                      

                     
        

                          
                     

              

Vacinação: Anualmente a gripe afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Seus impactos vão desde a diminuição na qualidade de vida dos 
cidadãos até o desenvolvimento de doenças mais severas. Pensando nisso, o SESI MT antecipou a campanha de vacinação contra o vírus da 
Influenza (H1N1) para as indústrias mato-grossenses. Para dar agilidade e comodidade aos trabalhadores, acima de 10 doses a equipe do 
SESI foi até à empresa efetuar a vacinação. 

A composição da vacina contra a gripe é atualizada a cada ano, de acordo com os vírus circulantes, para garantir a eficácia do produto. A 
composição, segundo a Anvisa, está de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde para o Hemisfério Sul. O Sesi ofe-
receu aos trabalhadores a vacina quadrivalente monodose. Os resultados estão apresentados no gráfico abaixo: 
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Verifica-se que o SESI MT atingiu o resultado de 100,6% de aplicações de doses da vacina H1N1, frente a meta prevista. 

Cursos das Normas Regulamentadoras: Para promover o desenvolvimento de competências técnicas nos processos de Saúde e Segurando do 
Trabalho, o SESI MT utilizou uma solução digital para estudos à distância que contém ambientes virtuais de aprendizagem, repositório nacional 
e regionais, e ferramenta de vídeo conferência. A Solução EaD já era utilizada pela área de educação do SESI, e agora também pela área de SST. 

Dando segmento através de soluções inovadoras o SESI desenvolveu uma série de cursos dentro do que preconiza a Norma Regulamenta-
dora 01 e demais normas nas modalidades 100% EAD e Semipresencial, utilizando-se da plataforma LMS para disponibilizar conteúdo de 
qualidade com recursos didáticos inovadores. 

Foram realizados 246 cursos. O SESI MT atuará com a intensificação do processo de ampliação e estratégias de divulgação, de forma a levar 
soluções para as demandas das indústrias. 
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PROJETOS ESTRUTURANTES DE 
SEGURANÇA NO TRABALHO 

Foram alocados R$ 452.807,49 para a exe-
cução de projetos de Segurança no Trabalho, 
sendo eles: 

• Soluções em Higiene Ocupacional: 
propiciou a aquisição de equipamentos 
em higiene ocupacional e capacitação da 
equipe técnica de SST do Sesi MT. 

• Avaliações Quantitativas Ambientais: 
possibilitou a aquisição de equipamentos 
de segurança e ergonomia, bem como a 
capacitação da equipe técnica em Segu-
rança no Trabalho e Ergonomia. 

• Lean SESI MT: proporcionou a remodela-
gem dos processos de SST, incorporando 
a metodologia lean office. 

• GO LAB - Desenvolvimento de Compe-
tências em Gestão de Inovação em SSI: 
Aplicação de ferramentas de aceleração 
de ideias, para desenvolvimento, criação 
e validação de soluções de SST para as 
indústrias Mato-grossenses. 

• Manejo Clínico de Atenção Primária 
à Covid-19: apoiou as empresas pilotos 
durante a pandemia, no sentido de diag-
nosticar precocemente os trabalhadores 
suspeitos de estarem acometidos pela 
doença, atuou na orientação e implemen-
tação de planos de retorno ao trabalho e 
aumento gradual e seguro das atividades. 
Fizeram parte da estratégia o monito-
ramento periódico e acompanhamento 
clínico dos trabalhadores com sintomas, 
desde a avaliação inicial pelos profissio-
nais até um possível encaminhamento 
hospitalar e retorno ao trabalho. 

Apesar de o cenário externo apresentar um 
contexto de retração, a atuação do SESI MT 
foi essencial em tratar as perspectivas de 
envolvimento de trabalhadores e empre-
sários tanto na conscientização quanto na 
disseminação da cultura de segurança no 
trabalho, o que proporcionou melhorias no 
ambiente laboral, uma gestão integrada e 
monitoramento ativo em Saúde e Segurança 
no Trabalho. 

Cultura e Cooperação 
Social 

AÇÕES ESTRUTURANTES 
ESTRATÉGICAS 

CULTURA 

Em cultura, o SESI MT alocou R$ 185.263,59, 
para execução de serviços de formação cul-
tural. 

Foram realizadas ações como aulas de música, 
com oficinas de violino, violoncelo, violão e 
viola, e aulas ballet para os alunos das esco-
las do SESI MT, proporcionando aos alunos 
oportunidade para ampliar os horizontes de 
aprendizado. 

COOPERAÇÃO SOCIAL 

Em cooperação social, o SESI MT alocou mais 
R$ 3,1 milhões. Destes recursos, aproxima-
damente 92% foram destinados aos CLUBES 
e o restante para o Projeto MULTIAÇÃO e 
outras ações de menor impacto. 
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Nos clubes, por ser um ano pandêmico, os resultados foram significativamente abaixo do realizado no ano anterior. A média de atendimentos 
foi de aproximadamente 18% do observado no ano de 2019. 
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Já o projeto MULTIAÇÃO, em razão da pandemia, não teve ações executadas, sendo os recursos aplicados exclusivamente para manutenção 
da estrutura mínima de operação. 
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Atuação Transversal 
nos Negócios 

AÇÕES ESTRUTURANTESESTRA- 
TÉGICAS 

IMPLANTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE 
BUSI-NESS INTELLIGENCE 

No decorrer do ano de 2020 foram 
implan-tados diversos relatórios de 
Business Intel-ligence para gestão visual 
dos seguintes indicadores pelas Unidades 
Operacionais do SESI MT: 

Relatório Gerencial Contábil: Otimiza a 
apresentação de informações contábeis, 
disponibilizando acesso a informações 
atua-lizadas a cada 12 horas. 

Relatório Orçamentária: Apresenta os 
resul-tados e indicadores orçamentários. 

Relatório de Monitoramento 
Orçamentá-rio: Apresenta informações 
orçamentárias em nível analítico. 

Relatório de Investimentos: Monitora a 

previsão e execução do PDI. 

Relatório de Recebimento de Títulos: Apre-
senta informações relacionadas a títulos 
recebidos e índice de inadimplência. 

Relatório de Desempenho: Monitora men-
salmente o desempenho parcial de indica-
dores de desempenho e alguns indicadores 
estratégicos. 

Esses relatórios foram desenvolvidos e 
implantados através da utilização do soft-
ware Microsoft© Power BI, cujas licenças 
foram adquiridas ao custo total anual de R$ 
7.980,00 por 38 licenças. 

São relatórios de acompanhamento finan-
ceiro, orçamentário e de desempenho dos 
indicadores estratégicos. 

Esta ação impacta diretamente sob a perspec-
tiva de Gestão, em relação do Planejamento 
Estratégico SESI SENAI 2020-2014, permi-
tindo maior agilidade e clareza no acompa-
nhamento dos resultados, possibilitando 
tomar medidas que impactem na eficiência 
de modo mais ágil. 

AQUISIÇÃO DE NOVO SISTEMA DE GES-
TÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Com o intuito de otimizar os processos de 
licitações e contratos e implantar o sistema 
de Pregão Eletrônico, foi contratada a licença 
de software e serviços de instalação, configu-
ração, parametrização, treinamento e outros 
correlatos pelo valor total deR$ 1.560.030,00, 
divididos entre o SESI e SENAI, dos quais o SESI 
MT desembolsou um total de R$ 163.694,02 
em 2020. 

A aquisição deste software trará, entre outros 
benefícios, a melhoria e agilidade nos pro-
cessos de aquisição e gestão de contratos, 
permitindo a realização de pregões eletrô-
nicos, o que proporcionará economicidade 
e efetividade nas licitações. Aquisições mais 
eficientes propiciam melhores resultados no 
negócio, com redução de custos e prazos 
para disponibilização de serviços. 

O sistema ainda está em fase de implantação, 
não sendo possível evidenciar em números 
os seus resultados, entretanto, já é passiva 
a necessidade de implantação de Pregão 
Eletrônico, inclusive é recomendado por 
órgãos de controle. 
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INDICADORES ESTRATÉGICOS 

O SESI MT atua alinhado com as estraté-
gias nacionais e com foco no atingimento 
de resultados que reflitam as perspectivas 
do Planejamento Estratégico 2020-2024. O 
monitoramento do seu desempenho frente 
ao que está definido no planejamento é 
realizado através do acompanhamento de 
indicadores estratégicos, para os quais em 
2020 temos as metas e resultados apresen-
tados a analisados a seguir: 

PERSPECTIVA NEGÓCIOS E CLIENTES 

Número de matrículas no Novo Ensino Médio 
itinerários II, III e V: este indicador está atre-
lado ao eixo estratégico “Educação básica 
indutora da melhoria da qualidade educa-
cional do Brasil” e “Educação profissional e 
superior para o futuro do trabalho na indús-
tria” e ao objetivo estratégico “EXPANDIR A 
FORMAÇÃO DE JOVENS NO NOVO ENSINO 
MÉDIO com foco em STEAM*, priorizando 
a formação técnica profissional, com alto 
padrão de qualidade e metodologia única” 

e seu resultado Apresenta o número de matrículas do Novo Ensino Médio - Itinerários, con-
siderando somente os Itinerário II - Matemática e suas tecnologias, Itinerário III – Ciências 
da Natureza e suas tecnologias e Itinerário V - Formação Técnica e Profissional, itinerários 
relacionados a metodologias baseadas em STEAM. 

O Novo Ensino Médio foi implantado nas escolas do SESI MT em 2019 e se revelou enquanto 
um projeto estratégico, com foco de expansão para SESI e SENAI. Com a possibilidade de 
oferta de novos cursos técnicos profissionalizantes, ampliamos significativamente o número 
de matrículas. Inicialmente ofertávamos Eletrotécnica e Redes de Computadores e em 2020 
ampliamos também para Mecânica e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O trabalho que 
estimula o protagonismo juvenil, direcionado por uma equipe competente de profissionais 
do Novo Ensino Médio SESI e SENAI, teve resultado expressivo acima do planejado. 

63 



       
        
       
         

    
       
       

  

      
       

        
      

      
   

      
      
       

      
        

       
        

      
      

     
        

     
  

              
                 

               
                  
            

                
              

        

             

Em razão das ações e estratégias adotadas 
pelo SESI MT, os resultados obtidos em 2020 
para o indicador “Número de matrículas no 
Novo Ensino Médio nos itinerários II, III e V” 
se mostraram significativamente satisfató-
rios, com desempenho de 1233% frente a 
meta estabelecida, com a realização de 407 
matrículas. 

A perspectiva para os próximos exercícios 
é melhorar cada vez mais esses resultados, 
atendendo à rampa de metas definida em 
conjunto com o Departamento Nacional e 
ao que preconiza o Planejamento Estratégico 
2020-2024. 

% de conclusão EJA Profissionalizante: 
este indicador está atrelado ao eixo estraté-
gico “Educação básica indutora da melhoria da 
qualidade educacional do Brasil” e “Educação 
profissional e superior para o futuro do tra-
balho na indústria” e ao objetivo estratégico 
“Elevar a escolaridade de jovens e adultos com 
qualificação profissional e reconhecimento 
de saberes” e seu resultado corresponde 
a representatividade das matrículas com 
status de conclusão, em relação ao total de 
matrículas de EJA profissionalizante encer-
radas no ano. 

A pandemia do Novo Corona vírus impactou negativamente na oferta da EJA Profissionalizante, 
uma vez que tivemos que restringir toda oferta para EAD e limitamos a oferta do curso FIC 
a um único curso que poderia ser ofertado de forma remota. Desta forma não conseguimos 
fidelizar os alunos que tinham dificuldade de acesso à internet e não se identificaram com 
o curso FIC disponível. Foram realizadas vários contatos com os alunos, acompanhamento 
via tutoria, realização de lives para garantir a conclusão. Para o ano de 2021 aguardamos a 
possibilidade de ensino híbrido para criarmos mais condições de acesso aos alunos tanto as 
unidades, como de oferta de cursos diversificados 

Resultado da Prova Brasil ou Simulado: este indicador está atrelado ao eixo estratégico 
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Educação básica indutora da melhoria da 
qualidade educacional do brasil” e ao objetivo 
estratégico “Elevar a qualidade do ensino 
fundamental regular a padrões internacionais 
de avaliação” e seu resultado apresenta a 
relação entre o número de alunos da Rede 
SESI nos níveis “adequado/ avançado” em 
Português e Matemática, simultaneamente, 
e o total de alunos da Rede SESI avaliados, 
considerando a Prova Brasil ou Simulado da 
Prova Brasil. 

A apuração do indicador poderia ocorrer 
utilizando o resultado da Prova aplicada em 
2019 pelo INEP ou utilizando os dados do 
Simulado SOMOS - Prova Brasil de 2020. O 
primeiro caso não pode ser adotado, pois 
até o fechamento deste relatório, o INEP 
ainda não havia disponibilizado os microda-
dos, essenciais para apuração. No segundo 
caso, em virtude da pandemia, o SESI não 
atingiu o número suficiente de estudantes 
para realização do Simulado. Não é pos-
sível a realização do Simulado em outro 
formato já que é imprescindível a garantia 
de um ambiente controlável para aplicação 
da prova, o que não ocorre na modalidade 
EAD. Adicionalmente, há uma normativa do 
CNE – Conselho Nacional de Educação, de 

28/04/2020, orientando que os alunos não passem por avaliações de desempenho devido 
a Pandemia. As escolas devem aplicar somente Avaliação de Sondagem (diagnóstica) para 
subsidiar ações e replanejamentos, o que foi realizado pelo SESI. 

Resultado do ENEM: este indicador está atrela ao eixo estratégico “Educação básica indutora 
da melhoria da qualidade educacional do Brasil” e ao objetivo estratégico “Aumentar a qua-
lidade do ensino médio para o patamar de referência nacional” e seu resultado apresenta a 
nota média dos alunos da rede SESI no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), tendo como 
base a nota média nacional dos 5% maiores resultados do ENEM 2017, por agrupamento de 
perfil segundo gênero, idade, etnia e família. 
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Com o resultado obtido em 2020, atingimos 
101,6% da meta prevista. A perspectiva para 
os próximos exercícios é o atingimento das 
metas estabelecidas na rampa de metas 
definidas em conjunto com o Departamento 
Nacional. 

O resultado obtido pelo SEIS MT reflete o 
conjunto de ações com foco no desempenho 
dos alunos, entre elas citamos: 

• Hora do ENEM: dicas específicas dos 
professores das diferentes áreas do 
conhecimento 

• De Frente para o ENEM: programa prepa-
ratório para o ENEM com formato lúdico 
e atrativo 

• Maior engajamento GEEKIE: ações com 
os alunos para adesão a plataforma adap-
tativa preparatória para o ENEM 

• Analista de Educação com foco no Ensino 
Médio: contratação de um profissional 
analista para acompanhar e propor 
melhorias 

• Psicologia Escolar dedicada ao Ensino 
Médio 

• Ações de fortalecimento Sócioemocional 

• Foco em Redação com a Plataforma 
Imagine 

• Simulados internos e externos (GEEKIE 
e SOMOS) 

Índice de Absenteísmo: este indicador está 
atrelado ao eixo estratégico “Segurança e 
saúde na indústria integradas no trabalho 
para redução de riscos e custos” e ao objetivo 
estratégico “Reduzir riscos e custosassociados 
a segurança e saúde na indústria” e seu resul-
tado mede a proporção de dias perdidos por 
afastamento por motivos desaúde em relação 
ao total de dias de trabalho esperados no 
período, pelas empresas atendidas pelo SESI 
com programas de SST e Promoção da Saúde. 

Diante do cenário pandêmico, dos afasta-
mentos atípicos para prevenção, controle e 
tratamento da COVID-19 e atrasos apontados 
nas perícias médicas para demais doenças, 
as estimativas calculadas para o Indicador de 
Absenteísmo em 2020, e enquanto perdurar 
essa situação, ficarão comprometidas impos-
sibilitando estabelecer um referencial compa-
rativo para esse índice na indústria, em relação 
a anos anteriores. Além disso, identificou-se 
que o evento do eSocial S2230-Afastamento 
Temporário, é outro fator que compromete 

a dinâmica do Indicador. Esses afastamentos 
não se limitam apenas aos registros de aci-
dentes e doenças, mas de qualquer motivo de 
afastamento temporários dos trabalhadores 
(inclusive gozo de férias, mandato eleitoral, 
serviço militar etc). Adicionalmente há o 
aspecto relativo à adequação das empresas 
para a tratativa dos atestados por motivo 
de saúde diante da Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD). Diferente dos dados 
pessoais simples, para tratar dados sensíveis 
de saúde é necessário que haja consenti-
mento expresso do titular dos dados, neste 
caso, do trabalhador. Esses dados, ainda que 
coletados com consentimento, só podem ser 
utilizados com finalidade específica. 

Número de trabalhadores na plataforma 
de Saúde e Segurança SESI Viva+: este 
indicador está atrelado ao eixo estratégico 
“Segurança e saúde na indústria integradas 
no trabalho para redução de riscos e cus-
tos” e ao objetivo estratégico “Alavancar a 
segurança e a saúde na indústria por meio 
de produtos e serviços inovadores” e seu 
resultado representa a quantidade de Vidas 
ativas na Plataforma de Saúde e Segurança 
- SESI Viva+. 
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Mesmo com a baixa produtividade apresentada no cenário econômico com o desencadeamento da pandemia, o SESI MT registrou um 
desempenho de 150% frente a meta pactuada. Evidencia-se que a estratégia de atuação adotada pela instituição no decorrer deste período 
foi essencial para alcançar o êxito necessário. 

É nítido o grande desafio de perpetuar ações de atendimento as reais necessidades das indústrias com soluções que promovam maior 
efetividade e gerenciamento do risco atrelado ao negócio, servindo como um propulsor para o crescimento da competitividade industrial 
no Estado. 

Consciente desse papel, o SESI MT continuará com a prestação de serviços na maioria dos municípios industrializados do Estado de Mato 
Grosso, possibilitando o acesso a soluções efetivas e de baixo custo, desenvolvidas com a rede credenciada e seus parceiros. 
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PERSPECTIVA HABILITADORES 

Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa do SESI: este indicador está atrelado 
a todos os eixos estratégicos do Planejamento Estratégico 2020-2024 e ao objetivo estratégico “Desenvolver e gerir conhecimentos e com-
petências com vistas ao futuro dos negócios e à redução de assimetrias regionais” e seu resultado inclui todos os cursos com carga horária 
igual ou superior a 2 horas que fizerem parte do portfólio de cursos da Universidade Corporativa em qualquer modalidade de ensino, e é 
calculada a partir do número total de colaboradores ativos do SESI. 

Conforme observado, em 2020 o desempenho do SESI MT foi de 234%, superando a meta estabelecida para o exercício. A perspectiva para 
os próximos exercícios é a melhoria deste desempenho, com foco no aumento da capacitação dos nossos colaboradores. 
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Número de empresas industriais atendidas: este indicador está atrelado a todos os eixos estratégicos do Planejamento Estratégico 2020-
2024 e ao objetivo estratégico “Impulsionar a inteligência de mercado e de negócios para ampliar a cobertura de atendimento à indústria” 
e seu resultado quantifica as empresas industriais atendidas pelos serviços do SESI. 

O desempenho obtido em 2020 foi de 63% da meta estipulada. Um dos grandes fatores impactantes neste resultado foi a pandemia de 
coronavírus. Para 2021, a expectativa é que as novas estratégias de enfrentamento da pandemia e a chegada de vacinas propicie um impulso 
no atingimento dos resultados planejados. 
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PERSPECTIVA GESTÃO 

Percentual de aderência às metas relativas 
aos indicadores do programa de eficiên-
cia de gestão (SESI): Este indicador possui 
previsão de meta a partir de 2021. 

Índice deaderênciadaofertadegratuidade 
regulamentar às estratégias: este indicador 
está atrelado a todos os eixos estratégicos 
do Planejamento Estratégico 2020-2024 e ao 
objetivo estratégico “Intensificar a eficiência 
operacional da gratuidade com aderência às 
estratégias nacionais” e seu resultado mede 
a relação entre a quantidade de hora-aluno 
de ações da gratuidade regimental alinhadas 
com a estratégia e o total de hora-aluno de 
gratuidade da instituição. 

O DR MT realiza gratuidade regulamentar apenas nos produtos da Educação de Jovens e Adultos, sendo estes executados a comunidade 
diretamente ou intermediados pela indústria com foco na comunidade local no entorno das indústrias, contribuindo assim com a elevação 
indireta da escolaridade. 

Índice de implantação dos Programas de Transparência e de Compliance com aderência às melhores prática: A resolução do SESI/CN nº 
0082/2020 prorrogou o prazo para implantação de programas de compliance, de que trata o art. 1° da Resolução SESI/CN nº 0049/2019, no 
âmbito dos órgãos nacional e regionais do SESI por um ano, a partir de 09/07/2020, em decorrência do impacto da pandemia do coronavírus. 
Paralelamente, os novos normativos, divulgados no ano de 2020, impactaram na necessidade de revisão do plano de ação para implantação 
da Transparência, o que impediu o monitoramento. 
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INDICADORES DE DESEMPENHO 

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

Com o intuito de iniciar a construção do histórico de publicação desses indicadores como ponto de partida para a prestação de contas e 
apuração do desempenho nos próximos anos, apresentamos a seguir, os resultados alcançados em 20203: 
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GRATUIDADE 

Em 2008 foram incorporados ao Regulamento do SESI dispositivos estabelecendo a ampliação gradual de recursos provenientes da Receita 
de Contribuição Compulsória para a educação e para gratuidade, que deveriam atingir em seis anos, a meta de 33,33% da Receita Líquida 
de Contribuição Compulsória em Educação Básica e Continuada, sendo a metade desse valor, o equivalente a 16,67%, destinado para vagas 
gratuitas. Destaca-se que a Receita Liquida de Contribuição Compulsória corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória 
Geral, em conformidade com o Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008. 
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Para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio hora-aluno, ou seja, são utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento 
e gestão, conforme estabelecido no Regulamento do SESI, Art.6, §4º, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008. 

O SESI vem aprimorando seus processos de apuração e monitoramento do percentual de aplicação da receita líquida de contribuição compul-
sória em educação e em gratuidade regulamentar. Neste contexto, destaca-se a implementação do indicador “hora-aluno” em 2019, o qual 
consiste na soma das hora-aulas destinadas aos alunos matriculados em cursos de educação básica e continuada, dentro de um determinado 
período. Esse indicador passou a ser insumo para o cálculo da receita líquida de contribuição compulsória aplicada em gratuidade regulamentar. 

Para 2020, o compromisso assumido pelo SESI MT foi de aplicação de 33,33% da Receita Liquida de Contribuição Compulsória em Educação 
Básica e Continuada e 21,02% em Gratuidade, em alinhamento às diretrizes nacionais, tendo finalizado o exercício com a destinação de R$ 
24,2 milhões para a Educação Básica, sendo R$ 11,5 milhões em Gratuidade Regulamentar. 
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Os resultados em 2020 foram a aplicação de 66,42% dos recursos da RLCC em Educação Básica e Continuada e 31,60% em Gratuidade, ambos 
os compromissos cumpridos com resultados acima da meta prevista. 

Em relação a produção, foram realizadas mais de 3 mil matrículas gratuitas, sendo destas 54% em EJA Profissionalizante e 46% em EJA 
Ensino Médio. Já em hora-aluno, foram executadas 1 milhão de horas, sendo destas 32% em EJA Profissionalizante e 68% em EJA Ensino 
Médio, conforme abaixo: 

O SESI MT atende a meta de gratuidade, por meio da Educação de Jovens e Adultos seja EJA Profissionalizante ou EJA – Ensino Médio EaD, 
preferencialmente ao trabalhador da indústria e seus dependentes, estendendo esta oferta à comunidade, respeitando os quesitos da 
gratuidade a serem realizadas como Gratuito Regulamentar. 
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EVOLUÇÃO DE CUMPRIMENTO DA GRATUIDADE 

O SESI MT tem sistematicamente cumprido seu compromisso de aplicação da Receita Liquida de Contribuição Compulsória em Educação 
Básica e Continuada. Em Gratuidade a meta não foi atingida para o ano de 2016. Na sequência, estão apresentados os históricos de ambos 
os indicadores a partir de 2013: 
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INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 

RESULTADO OPERACIONAL 

A formulação do orçamento é precedida da etapa de pré-planejamento, que conta com a participação do corpo gerencial e da direção e 
tem como documento orientador o Planejamento Estratégico. Nessa etapa são escolhidas as iniciativas para o respectivo exercício, as quais 
constam do documento de Plano de Ação e Orçamento, submetido à aprovação do Conselho Regional do SESI. O Plano de Ação e Orça-
mento, relativo ao último movimento de revisão do exercício de 2020, foi elaborado em conformidade com o Manual de Procedimentos 
Orçamentários e de Produção do Serviço Social da Indústria, aprovado pela Resolução nº 040/2016 do Conselho Nacional do SESI, com o Plano 
de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, aprovado pelo Ato Resolutório 12/2009 e com o Plano de Centros de 
Responsabilidade de 2020, aprovado pela Resolução CN 072/2019. No período de janeiro a dezembro, o SESI|MT realizou 86% das despesas 
previstas e 96% das receitas orçadas. 
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RECEITAS 

As Receitas de Contribuições representam em média 42% do total das receitas arrecadas em 2020. 

Comparando a arrecadação das Receitas de Contribuição, verifica-se que entre 2019 e 2020 um recuo de 9% nas arrecadações as quais foram 
impactadas com a publicação da Medida Provisória 932/2020, que tratava da redução em 50% da contribuição social, para um período de 3 
meses. Com relação as Receitas de Serviços registra-se o crescimento de 4% em grande parte devido a abertura de novas turmas no Ensino 
Médio Itinerário, que ocorreram no início do ano e aliado as ações de ajustes na política financeira concedendo aumento de desconto e redução 
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dos juros e multa, como forma de retenção de clientes. Os Apoios Financeiros apresentaram o crescimento de 106% devido a ações do Nacional 
como o repasse do Auxílio Emergencial ao Regional e aportes para a construção da unidade SESI Rondonópolis que se encontra em fase de 
finalização. As Demais Receitas Correntes demonstra redução de 28% entre 2019 e 2020, impactado principalmente pela conta Rendimento de 
Aplicações Financeiras que sofreram queda na rentabilidade marcada pelo movimento incomum de marcação à mercado registrando decréscimo. 

DESPESAS 

O histórico dos últimos três anos mostra que as despesas mais representativas se referem à mão de obra (Pessoal e Encargos Sociais e 
Serviços de Terceiros). Tais despesas representam em média 70% do total realizado em 2020. 
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As despesas com Pessoal e Encargos Sociais apresentou uma redução de 9% em relação a 2019, em 2020 foi realizada redução da jornada de 
trabalho em 25% e consequentemente redução da folha de pagamento contando ainda com a diminuição do corpo técnico de forma estratégica 
e planejada, como forma de contenção das despesas no período da pandemia. Os Serviços de Terceiros recuou em 15% entre 2019 e 2020 devido 
em grande parte a suspensão/redução de contratos fixos e realizações de eventos presenciais. As despesas com Ocupação e Utilidades apresentou 
sensível variação de -6% entre os períodos apresentados, pois apesar das estratégia de economia implementadas ocorreram também os reajustes 
dos índices econômicos do exercício. As Demais Despesas Correntes apresentou um acréscimo nos últimos dois ciclos destacando a rubrica de 
Descontos Concedidos (PF) devido estratégias de retenção de clientes. As Despesas de Capital apresentam crescimento de 108% nos dois últimos 
períodos, direcionando 84% do montante realizado em 2020 para as despesas com Construções em Andamento, destacando a construção da 
unidade SESI Rondonópolis que se encontra em fase de finalização e a reforma das unidades escolares (Cuiabá e Várzea Grande). 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A receita total arrecadada no período de janeiro a dezembro de 2020 foi de 96% frente ao estimado. 
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O não alcance da meta produtiva bem como a paralização/suspenção/prorrogação dos projetos estratégicos, influenciaram diretamente 
no resultado das Receitas alcançadas ficando aquém do planejado. Cabe ressaltar que, apesar do cenário de crise e impacto de medidas 
estabelecidas pelo governo para o enfrentamento da COVID-19, as Receitas de Contribuições e Receitas Financeiras se mantiveram dentro 
do patamar planejado. 
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Quanto às despesas, o montante realizado alcançou 86% da previsão, sendo que 49% foram destinadas ao pagamento de Pessoal e Encargos 
Sociais e 17% à Serviços de Terceiros. As demais despesas operacionais/correntes totalizam 19%. 

Dentre despesas que apresentaram variações expressiva estão as Despesas Diversas - Provisões para Credores de Liquidação Duvidosa devido 
as incertezas do mercado e as ações de concessão de descontos e redução de multas e juros. 
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ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FINALIDADE DOS RECURSOS 

O Regional manteve a média dos últimos anos de destinação de 81% das despesas totais ao negócio. O negócio Cooperação Social apre-
sentou queda na realização das despesas devido a suspenção de ações sociais como o Multiação (que tem enfoque em atendimento social 
presencial à comunidade carente), conversão da realização de eventos no formato on-line, suspensão das atividades do Clube de Cáceres e 
do SESI Parque. Em contrapartida foi realizada aplicação de recursos na obra de construção da unidade SESI Rondonópolis e nas reformas 
das unidades SESI Escola Cuiabá e SESI Várzea Grande, sendo essas ações registradas como Suporte ao Negócio que variou a participação 
de 18% para 25%. Os negócios Educação e Saúde mantiveram conjuntamente o patamar médio de consumo de 51% das despesas totais. 
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Linhas de atuação: 

• Gestão: contempla as ações dos órgãos consultivos, deliberativos e de assessoria à gestão, como: jurídico, auditoria, comunicação e 
planejamento e orçamento. 

• Desenvolvimento Institucional: contempla as transferências regimentais e as despesas relativas às atividades da administração insti-
tucional. 

• Negócio: contempla as linhas de atuação finalísticas da entidade, como: educação básica e continuada, saúde e segurança cultura e 
cooperação social. 

• Suporte ao Negócio: serviços de apoio às atividades finalísticas, como: programas relacionados a estudos, pesquisas e avaliações da 
entidade e da indústria; relacionamento com o mercado e cooperação técnica nacional e internacional. 

• Apoio: serviços de apoio para manutenção da entidade, como administrativo, financeiro, pessoal e tecnologia da informação. 
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   TRANSFERÊNCIAS, CONVÊNIOS E CONGÊNERES 
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis a seguir foram elaboradas com base na NBC TSP 11 conjugadas ao disposto na Lei nº 4.320/64. 

http://transparencia.sesimt.ind.br/demonstra-
coes-contabeis 

  

                   

                
                

Considerações gerais: Os demonstrativos contábeis do exercício de 2020 serão publicados oportunamente no endereço acima informado, 
após exame e opinião da auditoria independente sobre as demonstrações, bem como, após a aprovação pelo Conselho. 
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VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE 
CONTAS 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 
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   GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 
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    CONTRATOS MAIS RELEVANTES NO EXERCÍCIO 
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CONTRATOS COM MAIORES VALORES PAGOS 
NO EXERCÍCIO 
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   LICITAÇÕES MAIS RELEVANTES 
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APURAÇÃO DO RESULTADO DA GRATUIDADE 

Resultado do Cumprimento da Aplicação da Receita Líquida de Contribuição Compulsória em Gratuidade Regimental 
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Notas: 

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

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

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

4. Despesa em educação básica e continuada: Corresponde a despesa total em educação básica e continuada, deduzidas as receitas de 
serviços e demais receitas em educação básica e continuada, conforme Resolução SESI-CN nº 040/2018. 

5. Hora-Aluno: Considera a soma das horas destinadas ao desenvolvimento dos alunos matrículados em cursos de educação básica e conti-
nuada, dentro de um determinado período, nas unidades operacionais. 

6. Resultado do Cumprimento da RLCC em Educação: Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), de aplicação da receita líquida de 
contribuição compulsória para a gratuidade, em relação ao compromisso de 33,33%. 

7. Resultado do Cumprimento da RLCC em Gratuidade: Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da aplicação de recursos da receita 
líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação à meta regulamentar. 
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LISTAS DE SIGLAS 

ABNT - Associação Brasileira de Normas 
Técnicas 

CGU - Controladoria Geral da União 

CIPA - Comissão Interna de Prevenção a 
Acidentes 

CN - Conselho Nacional 

CNAE - Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas 

CNE - Conselho Nacional de Educação 

CNI - Confederação Nacional da Indústria 

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

DR - Departamento Regional 

EAD - Educação à Distância 

EBEP - Educação Básica Articulada com Edu-
cação Profissional 

EJA - Educação de Jovens e Adultos 

ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio 

FLL - First Lego League 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística 

IEL - Instituto Euvaldo Lodi 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira 

LMS - Learning Management System 

MEC - Ministério da Educação 

OBM - Olimpíada Brasileira de Matemática 

OMS - Organização Mundial de Saúde 

PCR - Proteína C-Reativa 

PIB - Produto Interno Bruto 

PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios 

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais 

PS - Promoção da Saúde 

RBCC - Receita Bruta de Contribuição Com-
pulsória 

RLCC - Receita Líquida de Contribuição Com-
pulsória 

SCAE - Sistema de Consolidação da Ações 
Educativas 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial 

SESI - Serviço Social da Indústria 

SGE - Sistema de Gestão Escolar 

SMD - Sistema de Medição de Desempenho 

SSI - Saúde e Segurança para a Indústria 

SST - Saúde e Segurança no Trabalho 

TC - Tomada de Contas 

TCU - Tribunal de Contas da União 

UNICORP - Unidade Corporativa 

UNIGEST - Unidade de Gestão Estratégica 

UNINDÚSTRIA - Universidade Corporativa 
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	Figure
	Figure
	O ano de 2020 foi marcado pela crise mundial devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que trouxe impactos como a desaceleração de demanda, muitas incertezas do mercado e do cenário político com seu arcabouço legal de isolamento e restrição de mobilidade. Isso mudou diretamente a forma de atuação do SESI MT. 
	O ano de 2020 foi marcado pela crise mundial devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que trouxe impactos como a desaceleração de demanda, muitas incertezas do mercado e do cenário político com seu arcabouço legal de isolamento e restrição de mobilidade. Isso mudou diretamente a forma de atuação do SESI MT. 
	-
	-

	Se por umlado algumas empresasencerraram suas atividades, muitas outras precisaram mudar seus perﬁs de atuação para sobreviver. Com uma profunda mudança no perfil de consumo das pessoas e uma grande reorganização na estrutura produtiva do país: a palavra-chave foi ADAPTAÇÃO. 
	-

	Além dos desaﬁos que a pandemia trouxe, 
	o Sistema S, em nível nacional, foi impactado com a publicação da Medida Provisória 932/2020, aqualpreviaaredução por3 meses, em 50% da contribuição social, afetando nas receitas compulsórias. 
	-

	Com o impacto ﬁnanceiro, medidas de ajustes foram executadas, contemplando contenção dedespesas,redimensionamentodaestrutura edescontinuidadesdasUnidadesOperacionais do SESI nos municípios de Cáceres e Juína, além da suspensão das atividades do SESI Park em Cuiabá. 
	Frente a um cenário de desaﬁos e latente necessidade de ADAPTAR-SE o SESI MT, estruturou o Plano de Continuidade consolidando ações e projetos de curto e médio prazo para a contenção do impacto da pandemia, priorizando o realinhamento de processos, atualização de portfólio, estratégias de fortalecimentoereposicionamentonaoperaçãode formaadaptativa,quetrouxeramimportantes resultados para a instituição. 
	-
	-

	Em Educação, o SESI MT destacou-se com o pioneirismonoestado,atravésdoNovoEnsino Médio, tendo como proposta o estudante no centro do processo de aprendizagem e protagonista desuaformaçãoeemoções.Comessa metodologia houve um crescimento de 64% de matrículas em 2020 sobre o ano anterior. 
	-

	Mantivemos o compromisso da Gratuidade Regulamentar, que foi mais uma vez a materialização desse esforço de inclusão produtiva e desenvolvimento. Ao longo de 2020, garantimos a oferta de matrículas gratuitas a trabalhadores empregadosedesempregados, adolescentesejovensaprendizes,entreoutros egressos de escolas públicas de todo o País. 
	-
	-

	Na Saúde e Segurança dos Trabalhadores, 
	o SESI atingiu mais de 44 mil trabalhadores 
	o SESI atingiu mais de 44 mil trabalhadores 
	ativosna Plataforma SESI Viva +, consolidando um portfólio de atendimento em saúde e segurança que ultrapassa as exigências legais. 


	Os resultados do SESI MT 2020, serão apresentados ao longo deste Relatório de Gestão a partir da metodologia RelatoIntegrado, que é uma importante ferramenta para exercer o diálogo transparente com nossos públicos de relacionamento e partes interessadas. 
	-

	Temos a clareza de que, à medida que somos conhecidos e reconhecidos, nosso desaﬁo de prestar serviços de excelência ao país se amplia. Isso nos motiva a colocar a ética à frente dos nossos resultados, evoluindo em nossas práticas de governança corporativa. Manteremos viva a vontade de inventar e reinventar, para fazer cada vez mais e melhor. 
	Figure
	Gustavo Pinto Coelho de Oliveira 
	Diretor Regional do Sesi MT 
	11 
	11 

	Figure
	Figure
	S 
	S 


	QUEM SOMOS 
	QUEM SOMOS 
	Figure
	NOSSA ORIGEM 
	NOSSA ORIGEM 
	O SESI foi concebido na década de 1940, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), consoante o Decreto-Lei 9.403/46, amparado pela Constituição de 1937 que, em seu art. 129 tem por escopo ﬁnalidade de estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria, promovendo a melhoria do padrão de vida no país. 
	Aquela legislação, com efeito, estabeleceu um regime de colaboração da entidade com 
	o Estado, numa verdadeira parceria público-privada, a ponto de passarem a ser identiﬁcadas como entes de cooperação ou de colaboração, por atuarem ao lado do Estado, sem que dele façam parte. 
	-
	-

	Essa mesma legislação tratou de estabelecer que essa entidade é privada e que suas receitas são próprias e compulsoriamente arrecadadas das empresas industriais. Também atribuiu à Confederação Nacional da 
	Essa mesma legislação tratou de estabelecer que essa entidade é privada e que suas receitas são próprias e compulsoriamente arrecadadas das empresas industriais. Também atribuiu à Confederação Nacional da 
	-
	-

	Indústria (CNI) o papel de organizar e de administrar essa entidade e deﬁniu que a aplicação majoritária dos recursos deveria se dar nos estados da Federação em que arrecadados, sob a gestão dos Departamentos Regionais respectivos. 
	-


	Já na década de 1960, com a confecção do atual Regulamento do SESI pela CNI, ratiﬁcados por decreto presidencial (Decreto 57.375/65), tem-se a visão clara da estrutura organizacional dessa entidade, que atua sob regime de unidade normativa e de descentralização executiva. 
	Já na década de 1960, com a confecção do atual Regulamento do SESI pela CNI, ratiﬁcados por decreto presidencial (Decreto 57.375/65), tem-se a visão clara da estrutura organizacional dessa entidade, que atua sob regime de unidade normativa e de descentralização executiva. 
	-
	-

	Para a realização de suas ﬁnalidades, SESI corporiﬁca órgãos normativos e órgãos executivos (ou de administração), de âmbito nacional e de âmbito regional (estadual), em um regime com o mais alto grau de autonomia que se possa conceber a organismos pertencentes à mesma pessoa jurídica. 
	-
	-

	O SESI|DN e o Conselho Nacional têm atuação nacional e os Departamentos Regionais 
	O SESI|DN e o Conselho Nacional têm atuação nacional e os Departamentos Regionais 
	-

	atuação correspondente às suas respectivas bases territoriais (estadual). 

	13 

	Embora sujeitos às diretrizes e normas gerais prescritas pelo órgão normativo nacional (Conselho Nacional) e, ainda, à supervisão e acompanhamento exercidos pelo Departamento Nacional, os DepartamentosRegionais são autônomos no que se refere à administração de seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias. 
	-
	-

	A partir de 1976, instalou-se o Departamento Regional do Sesi no Estado Mato Grosso. Desde então, o SESI MT atende o setor industrial mato-grossense por meio de ações que promovam a qualidade de vida do trabalhador. 
	-

	Sect
	Figure

	Figure
	Figure
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	NOSSA HISTÓRIA 
	NOSSA HISTÓRIA 
	Figure

	DIAGRAMA DE GOVERNANÇA 
	DIAGRAMA DE GOVERNANÇA 
	16 

	FONTE DE RECURSOS 
	FONTE DE RECURSOS 
	Figure
	A atuação de SESI MT para atingimento do seu propósito só é possível em razão das receitas provenientes das contribuições compulsórias garantidas pelo Art. 240 da Constituição Federal, no Art. 30, da Lei nº 8.036/1990 e no Decreto 2.318/1986. Em 2020, a origem das receitas que compõem a Receita Total do SESI MT está detalhada no diagrama abaixo: 
	17 
	Figure

	MODELO DE NEGÓCIOS 
	MODELO DE NEGÓCIOS 
	18 
	Figure
	radores voltados a/ao: responsabilidade 

	PRODUTOS E SERVIÇOS 
	PRODUTOS E SERVIÇOS 
	social, empreendedorismo, criatividade, 
	social, empreendedorismo, criatividade, 

	Figure
	EDUCAÇÃO 
	EDUCAÇÃO 
	EDUCAÇÃO 
	O SESI Mato Grosso conta hoje com duas unidades escolares que oferecem serviços com alto padrão de qualidade aos dependes dos trabalhadores da indústria e sociedade em geral. Podemos destacar os seguintes diferenciais: 
	Padrão metodológico diferenciado, com estratégias de ensino para além da sala de aula, comprometido com: 
	► Foco na qualidade dos processos de aprendizagem e na construção de competências; 
	-

	• 
	• 
	• 
	Resposta às necessidades e demandas do nosso tempo e às expectativas e projetos dos educandos; 

	• 
	• 
	Abordagem dos conhecimentos signiﬁcativos integrados entre si; 
	-


	• 
	• 
	Respeito às diferenças e aos ritmos individuais de aprendizagem; 
	-



	• 
	• 
	• 
	Reconhecimento da diversidade e transitoriedade dos conhecimentos existentes e foco nos conhecimentos pertinentes; 
	-


	• 
	• 
	Repúdio a todas as formas de preconceito e discriminação; 

	• 
	• 
	Ênfase na aprendizagem permanente e no aprender a aprender; 

	• 
	• 
	Desenvolvimentodeestratégiasdidáticas / pedagógicas inovadoras e efetivas; 

	• 
	• 
	Manutenção e ampliação dos canais de comunicação e relacionamento com as famílias; 

	• 
	• 
	Investimento na formação continuada dos educadores. 


	► 
	► 
	► 
	Projetos educacionais voltados ao desenvolvimento integral dos alunos; 
	-


	► 
	► 
	Diferencial curricular com eixos estrutu
	-



	inovação e ecossustentabilidade; 
	► Projetos que relacionam questões teóricas com práticas, como: 
	-

	• 
	• 
	• 
	Projeto Teia: Realizado na Escola de Várzea Grande há mais de 05 anos, que trabalha questões comportamentais envolvendo ética, respeito a si mesmo e ao próximo, apreço pela limpeza, higiene e solidariedade; 

	• 
	• 
	Projeto ENEM: Teve seu início em 2016 na escola de Cuiabá com o objetivo de reforçar com os alunos as competências necessárias para a realização do ENEM; 

	• 
	• 
	Projeto Avós: O projeto é desenvolvido com o objetivo de valorizar a ﬁgura dos avós na família, considerando que na maioria delas são os avós que cuidam dos netos enquanto os pais trabalham e são muito presentes na escola, levando e buscando os mesmos. Durante a realização do projeto os avós participam de várias atividades na escola junto aos seus netos: culinária, brincadeiras diversas, contação de história, atividades físicas, mas o mais 
	-



	19 

	Figure
	importante é a alegria da criança com a presença destes na escola; 
	• Projeto Alimentação Saudável: Um projeto realizado na Educação Infantil, que visa orientar os hábitos alimentares dos alunos. Por meio de aulas práticas com o manuseio 
	20 dos alimentos, tendo as frutas como cardápio principal, os alunos degustam as mesmas e conhecem a importância da boa alimentação, o que possibilita mudanças comporta-mentais na educação alimentar; • Projeto Diversidades: Tem como objetivo atender a diversidade da demanda Escolar da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I e II das Unidades Escolares do SESI/MT, com ênfase nos alunos com altas habilidades e ou deﬁciências que impactam no seu processo de desenvolvimento e de aprendizagem. Em decorrência d
	Figure
	Figure

	SAÚDE E SEGURANÇA 
	SAÚDE E SEGURANÇA 
	SAÚDE E SEGURANÇA 
	O SESI MT oferece, por meio de seu conjunto de ações chamado Segurança e Saúde no Trabalho (SST), uma série de medidas para antecipar e avaliar riscos em uma empresa. 
	O objetivo é minimizar os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, garantindo a proteção à saúde e integridade física e mental do trabalhador, direcionando a empresa e seus gestores para o uso inteligente da informação para diminuição de riscos e tomada de decisões. 
	-
	-

	Na prática, o SESI MT elabora documentos com enfoque legal, técnico, operacional e de gestão de informações, com uma assessoria completaemGestão de Saúde eSegurançano Trabalho. Além disso, o SST dá todo respaldo e suporte em pericias judicias e trabalhistas. 

	CULTURA 
	CULTURA 
	A atuação do SESI no tema cultura contribui para o debate, experimentação e desenvolvimento de novas metodologias educativas que utilizam a arte para articulação de diferentes áreas do conhecimento e disciplinas. Com isso, potencializam a realização de uma 
	A atuação do SESI no tema cultura contribui para o debate, experimentação e desenvolvimento de novas metodologias educativas que utilizam a arte para articulação de diferentes áreas do conhecimento e disciplinas. Com isso, potencializam a realização de uma 
	-
	-

	educação de excelência, orientada para o mundo do trabalho e para o desenvolvimento de competências e habilidades alinhadas às demandas da indústria. 

	O SESI iniciou também em 2020 a implantação do Programa Vozes da Indústria, cuja ação, enquanto projeto de entretenimento e cultura por meio de apresentação artística dentro da indústria, e para indústria, agregam valor ao processo de interação entre os colaboradores, bem como o fortalecimento do endomarketing da indústria, fomentando uma gestão de cultura que garanta um compromisso forte com o propósito da empresa, o desenvolvimento dos colaboradores à mudança, um ambiente colaborativo entre seus entes par
	-
	-
	-
	-
	-

	Outro projeto cultural desenvolvido pelo SESI é a Orquestra SESI Mato Grosso, que contribui para facilitar a todo tipo de público, sem restrição, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais de cada cidadão: estimulando a regionalização da sua produção, valorizando 
	Outro projeto cultural desenvolvido pelo SESI é a Orquestra SESI Mato Grosso, que contribui para facilitar a todo tipo de público, sem restrição, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais de cada cidadão: estimulando a regionalização da sua produção, valorizando 
	-

	os recursos humanos e conteúdos locais, bem como apoiando a ampliação do capital cultural de nossa região. 

	Enquanto produto cultural de alto valor agregado, empresas e patrocinadores que apoiam a produção de espetáculos, contribuem não apenas para o estimulo de atividades criativas e toda uma cadeia produtiva na indústria cultural, como também para a valorização de uma imagem institucional positiva ente ao seu público ﬁm. 
	-

	Figure


	COOPERAÇÃO SOCIAL 
	COOPERAÇÃO SOCIAL 
	COOPERAÇÃO SOCIAL 
	O SESI desenvolve, promove e estimula as boas práticas de cooperação social, que objetivam contribuir para o desenvolvimento econômico e social da indústria, promovendo a cidadania e, também, o crescimento da sua comunidade. 
	-

	Por meio de atividades e esforços coordenados, campanhas de interesse social e de promoção à saúde pública, o Departamento Regional produz ações articuladas com parceiros locais, para a melhoria do bem-estar social, tais como o Projeto Multiação; 
	-
	-


	Figure
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	Figure


	CAPITAIS DE NEGÓCIO 
	CAPITAIS DE NEGÓCIO 
	Sect
	Figure

	Figure
	DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 
	DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 
	DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 

	Temos uma longa história de trabalho e serviços onde a experiência, continuidade, correção e atualização de processos, somadas à permanentebusca de novosconhecimentos e à inovação, possibilitam o desenvolvimento de diferenciais estratégicos que se aﬁrmam como ativos valiosos, raros no mercado e de difícil replicação no país. 
	Esses diferenciais referenciam os serviços do SESI MT, com a oferta de educação de qualidade, soluções para empresas industriais de todos os portes e setores e promoção da qualidade de vida dos trabalhadores da indústria, seus dependentes e comunidade. 
	QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA ACIMA DA MÉDIA NACIONAL 
	• Metodologia baseada em STEAM (ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática). 
	-

	• 
	• 
	• 
	• 
	Gestão da educação básica padronizada nacionalmente. 

	• 
	• 
	Professoresdeexcelência,pós-graduados e capacitados de forma continuada. 

	• 
	• 
	Metodologia inovadora na educação de jovens e adultos com taxa de evasão até 7 vezes menor que na rede pública. 



	PIONEIRISMO NA ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
	• Metodologia precursora de integração de educação básica e proﬁssional, com itinerários formativos. 
	METODOLOGIAS QUE CONECTAM ARTE E EDUCAÇÃO 
	• Desenvolvimento de metodologias que considerama Arte como campo deconhe
	• Desenvolvimento de metodologias que considerama Arte como campo deconhe
	• Desenvolvimento de metodologias que considerama Arte como campo deconhe
	-

	cimento transversal e conector de áreas de conhecimento, propondo uma nova abordagem para a implementação de metodologia STEAM. 


	EXPERTISE EM GESTÃO DE SST e PS NA INDÚSTRIA 
	• 
	• 
	• 
	Gestão integrada e digital com a Plataforma SESI Viva+ alinhada aos requisitos das plataformas públicas de informações sobre obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias. 
	-
	-


	• 
	• 
	Plataforma digital de soluções inovadoras em saúde e segurança na indústria. 

	• 
	• 
	Ecossistema de inovação em saúde e segurança na indústria. 

	• 
	• 
	Oferta de serviços sustentáveis de saúde e segurança na Indústria, orientados à demanda de mercado. 


	22 
	22 



	ATUAÇÃO EM REDE 
	ATUAÇÃO EM REDE 
	Sect
	Figure
	Figure

	EDUCAÇÃO 
	EDUCAÇÃO 
	EDUCAÇÃO 
	A Rede Sesi de Educação em Mato Grosso atua em constante processo de colaboração com os demais Departamentos Regionais do Brasil, permitindo o compartilhamento de experiências, aprendizados e implementação de boas práticas educacionais. No ano de 2020 intensiﬁcou-se o compartilhamento de experiências especíﬁcas ligadas ao processo de planejamento e adaptação metodológica para prestação dos serviços em formato não presencial. 
	Ressalta-se que o compartilhamento de experiências, bem como a adoção de práticas comprovadamente eficazes representam aumento da eﬁciência operacional na prestação do serviço. 
	-
	-

	Destaca-se ainda o projeto coordenado pelo Sesi Nacional para elaboração do material didático autoral das escolas de Educação Básica, no qual o SESI MT integra rede nacional de regionais para construção colabora
	Destaca-se ainda o projeto coordenado pelo Sesi Nacional para elaboração do material didático autoral das escolas de Educação Básica, no qual o SESI MT integra rede nacional de regionais para construção colabora
	-
	-

	tiva dos materiais escolares da Educação de Crianças e Adolescentes, permitindo assim a viabilização de material atualizado e adequado a proposta pedagógica da instituição. 
	-


	Na área de Segurança e Saúde para a Indústria, atualmente o Departamento Regional do SESI-MT conta com uma equipe técnica multidisciplinar responsável pela execução dos atendimentos. Essa atuação também é desenvolvida em rede quando há o envolvimento de outros regionais que promovem de forma estratégica a prestação de serviço em conjunto. 
	-
	-

	Essas ações conjuntas ocorrem para suprir eventual lacuna de competência interna ou quando se trata de fornecimento de novas metodologias de trabalho que visam enriquecer o portfólio de produtos. 
	-

	Além da articulação conjunta entre os regionais, há o envolvimento da prestação de serviços com as empresas parceiras que promovem o atendimento articulados, como o 
	Além da articulação conjunta entre os regionais, há o envolvimento da prestação de serviços com as empresas parceiras que promovem o atendimento articulados, como o 
	-
	-

	desenvolvido no decorrer de 2020 com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 
	-



	Esse envolvimento proporciona um maior alinhamento estratégico entre os atores, além de elevar o nível de eﬁciência, otimização de recursos e compartilhamento de informações que facilitarão as tomadas de decisões gerenciais. 
	-

	Sect
	Figure
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	Figure



	PARCERIAS ESTRATÉGICAS 
	PARCERIAS ESTRATÉGICAS 
	Sect
	Figure
	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ 
	Ação conjunta entre SESI e SENAI MT com o Hospital Geral para realização de análises de COVID-19 pelo método Real Time – PCR, em amostras de pessoas da população (comunidade e industriários) do Estado de Mato Grosso 
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
	União de esforços entre o SESI DR MT e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em ações para o combate da COVID-19 voltada aos servidores e prestadores de serviço do TJMT 
	ESCOLA DA INTELIGÊNCIA -CURSOS EDUCACIONAIS 
	Figure
	União de esforços entre o SESI DR MT e a Escola da Inteligência – Cursos Educacionais a ﬁm de propiciar uma educação das emoções e o desenvolvimento da inteligência, contribuindo a formação integral dos alunos, preparando-os para os desaﬁos sociais e proﬁssionais durante 
	o ano letivo. 
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	Figure

	CAPITAL INTELECTUAL 
	CAPITAL INTELECTUAL 
	CAPITAL INTELECTUAL 

	PRÊMIOS E RECONHECIMENTO 
	PRÊMIOS E RECONHECIMENTO 
	PRÊMIOS E RECONHECIMENTO 
	Robótica First Lego League (FLL): A equipe Brother Creators ganhou o primeiro lugar Champions Award, na etapa regional do torneio, que ocorreu no Sesi de Jardim da Penha, em Vitória (ES). E teve o Projeto de Inovação indicado para o prêmio de Inovação Global FIRST ® LEGO® League. 
	A equipe Brotherhood recebeu o primeiro lugar Champions Award, na etapa regional do torneio, que ocorreu em Brasília. E também o Projeto Inovação foi selecionado para o prêmio de Inovação Global FIRST ® LEGO® League. 
	A equipe F1 In School Tucaré ganhou dois prêmios, Melhor Participação Feminina e Identidade Visual. 
	-

	OBM -Olimpíada Brasileira de Matemática -O canguru matemático: Os alunos do SESI MT obtivemos 30 medalhas, 1 de ouro, 4 de bronze e 25 honras ao mérito. 

	Figure
	Sect
	Figure

	Figure
	Figure


	PLATAFORMAS 
	PLATAFORMAS 
	EM EDUCAÇÃO 
	EM EDUCAÇÃO 
	EM EDUCAÇÃO 
	Portal Educacional – SESIEducação 
	Plataforma da rede SESI de educação que disponibiliza conteúdos digitais e funcionalidades tecnológicas alinhados às estratégias nacionaisparadisseminaçãodoconhecimento. 
	-

	SGE -Sistema de Gestão Escolar 
	Disponibilizado para as Unidades de Negócio de Educação Básica e Continuada. Padroniza os processos e regras de negócio com o objetivo de elevar a qualidade, disponibilidade e integridade das informações nacionais de produção em educação. 
	-

	MICROSOFT© -O propósito desta parceria é a preparação dos alunos do SESI MT para os desaﬁos contemporâneos, estimulando a 
	MICROSOFT© -O propósito desta parceria é a preparação dos alunos do SESI MT para os desaﬁos contemporâneos, estimulando a 
	capacidade empreendedora, a criatividade, a comunicação, o trabalho em equipe e o domínio das tecnologias. A Microsoft mantêm acordo de cooperação para disponibilização da solução do Oﬃce 365 educacional e Minecraft for Education. 
	-



	GEEKIE -A Geekie é uma plataforma de educação online que visa auxiliar estudantes brasileiros em sua preparação para vestibulares, através de uma estratégia de ensino individualizado.Aplataformaé umasimulação de deveres de casa, simulados e atividades extras para os alunos do Ensino Médio. 
	-

	EM SSI 
	EM SSI 
	EM SSI 
	Figure


	Plataforma SESI Viva+ (. com.br) 
	www.sesivivamais

	Solução Tecnológica de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho e Promoção da Saúde. 
	Contempla em um ambiente único a gestão de dados de SST e de estilo de vida do trabalhador da indústria. O objetivo é proporcionar a geração de informações consolidadas e de análise epidemiológicos para apoiar as indústrias. 
	Contempla em um ambiente único a gestão de dados de SST e de estilo de vida do trabalhador da indústria. O objetivo é proporcionar a geração de informações consolidadas e de análise epidemiológicos para apoiar as indústrias. 
	-

	Plataforma S+ 
	(www.sesivivamais.com.br/smais/) 
	(www.sesivivamais.com.br/smais/) 

	Constitui uma plataforma para promover a Elaboração e a Gestão das Soluções de Saúde e Segurança tais como PRRA, PCMSO, PCMAT, AET, Laudos Técnicos e Gestão de Plano de Ação, controle EPI entre outros. 
	CONJUNTAS (EDUCAÇÃO + SSI) 
	LMS -Learning Management System 
	Para Educação a plataforma disponibiliza todo material, por área do conhecimento, para oferta de EJA e também os cursos de Educação Continuada EAD. Para SSI, a plataforma disponibiliza conteúdo para abarcar as soluções de uma série de cursos dentro do que preconiza a Norma Regulamentadora 01 e demais normas nasmodalidades 100%EAD. 
	-
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	para as indústrias, o SESI-MT aplica a meto-
	para as indústrias, o SESI-MT aplica a meto-




	METODOLOGIAS 
	METODOLOGIAS 
	dologia Go Lab que consiste em uma caixa 
	dologia Go Lab que consiste em uma caixa 
	EM SSI 
	Metodologia SESI-MT Trabalho Seguro 
	A área de Saúde e Segurança do SESI-MT, se adequando ao novo cenário da pandemia instalado, desenvolveu novas soluções para 
	o enfrentamento e combate ao Covid-19. 
	Cientes da relevância que a área de Saúde e Segurança do SESI-MT desempenha para fomentar o setor industrial do estado e contribuir para o aquecimento da economia do país, desenvolveu soluções que trazem novas estratégiasparamitigar osriscosqueimplicam emumapossívelparalisaçãodosetorprodutivo. 
	-

	Esse programa, desenvolvido pelo SESI-MT, visou oferecer a todas asempresasindustriais, uma estratégia eficiente para combater o avanço da pandemia, através de uma solução viável, alicerçada na tecnologia, no conhecimentoenaimplementaçãodeferramentasque puderamgarantiroatendimentoasnormativas da Organização Mundial de Saúde e implementouo trabalho seguro no setor produtivo. 
	-
	-

	De uma forma geral, essa solução proporcionou o monitoramento ativo das empresas, a identiﬁcação dos casos e acima de tudo a proteção à vida das pessoas. O Trabalho Seguro estava dividido em três níveis: 1º Nível Coronadados; 2º Nível Radar Covid e 3º Nível Combate Covid. 
	-

	Metodologia SESI de atuação em Saúde e Segurança no Trabalho 
	Para garantir um atendimento eficiente às indústrias do Estado, o SESI-MT segue a Metodologia Nacional vinculado aos processos Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e Promoção da Saúde (PS) que contém uma base de dados integrada ao SESI Viva+. 
	-

	SESI Go Lab 
	Com intuito de estimular que as tecnologias e inovações contribuam para elevação dos resultadosnos aspectosdaSaúde eSegurança 
	Com intuito de estimular que as tecnologias e inovações contribuam para elevação dos resultadosnos aspectosdaSaúde eSegurança 
	de ferramentas de aceleração de ideias, que estimula a criatividade e envolve diretamente as indústrias no processo de design, para criação e validação de soluções de segurança e saúde e promoção da saúde do trabalhador da indústria, embasada na metodologia de Design Sprints (Google Ventures). 

	EM EDUCAÇÃO 
	Devido a pandemia, as aulas da educação básica passaram a ter um novo formato, sendo adaptadas para atender os alunos de forma online. 
	O Sesi Escola já fazia uso de tecnologias educacionais no seu contexto, sendo um dos seus diferenciais e em razão da necessidade de distanciamento social, intensiﬁcamos o uso de ferramentas tecnológicas. 
	Foi disponibilizada a Plataforma da Microsoft 365 -Teams como ambiente virtual de estudos. Os alunos e responsáveis, receberam tutoriais de como acessar e utilizar a ferramenta. Para alunos que não possuem 
	Foi disponibilizada a Plataforma da Microsoft 365 -Teams como ambiente virtual de estudos. Os alunos e responsáveis, receberam tutoriais de como acessar e utilizar a ferramenta. Para alunos que não possuem 
	-
	-

	acesso à internet, é disponibilizada a retirada dos blocos de atividades impressos pelos responsáveis na escola. Foi criado canal de suporte técnico e pedagógico para alunos e responsáveis via ClassApp (agenda eletrônica utilizada para comunicação entre pais e escola) e via telefone (0800), para assegurar atendimento adequado. A plataforma TEAMS também foi utilizada para capacitação de professores, coordenadores pedagógicos e demais envolvidos no processo educacional. 
	-
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	Figure
	Para monitorarmos o nível de engajamento dos alunos e o nível qualitativo da participação, criamos um BI que nos permite veriﬁcar: índice de engajamento digital de cada aluno/ turma, índice de participação dos alunos e professores via chat, reuniões e aulas ao vivo, possibilitando assim a identiﬁcação do uso da plataforma pelo aluno. A ferramenta possibilita diversos ﬁltros e cruzamento de dados para auxiliar na gestão do processo de aulas não presenciais via plataforma. 
	Para monitorarmos o nível de engajamento dos alunos e o nível qualitativo da participação, criamos um BI que nos permite veriﬁcar: índice de engajamento digital de cada aluno/ turma, índice de participação dos alunos e professores via chat, reuniões e aulas ao vivo, possibilitando assim a identiﬁcação do uso da plataforma pelo aluno. A ferramenta possibilita diversos ﬁltros e cruzamento de dados para auxiliar na gestão do processo de aulas não presenciais via plataforma. 
	-

	Para os alunos deﬁcientes são destinados atividades impressas e atividades adaptadas as suas necessidades. Essas são entregues quinzenalmente para as famílias. Para alunos com Laudo serão realizadas atividades 
	Para os alunos deﬁcientes são destinados atividades impressas e atividades adaptadas as suas necessidades. Essas são entregues quinzenalmente para as famílias. Para alunos com Laudo serão realizadas atividades 
	-

	adaptadas de acordo com o Plano individual de estudo dos alunos. 

	Sabemos que o momento pede ações diferenciadas, de caráter excepcional e devemos estar sensíveis à isso. Diante do desaﬁo da Educação não presencial, o Sesi Escola MT, através do setor da Psicologia Escolar, apoiou as famílias com atendimento orientativo e reﬂexivo voltado aos seguintes aspectos: 
	-

	Construção Plano Pessoal de Estudos (PPE) 
	Ferramenta que visaconstruir um cronograma deestudosatravésdodesenvolvimentodarotina dosalunose estabelecimentodemetaseobjetivos,para alunosdassériesiniciaisatéoEnsino Médio. O PPE contempla organização pessoal, horários, local adequado, metas e objetivos, metodologiautilizadaeconteúdostrabalhados. 
	-

	Orientação Parental voltada ao Contexto Escolar 
	Ao decorrer desse processo o aluno pode apresentar resistência frente às demandas 
	Ao decorrer desse processo o aluno pode apresentar resistência frente às demandas 
	escolares, pode apresentar comportamento de fuga e esquiva diante dos conteúdos e a família pode ter diﬁculdades na mediação das atividades. A Psicologia Escolar, através dessa orientação, tem papel fundamental para mediar possíveis desconfortos advindos desse novo contexto escolar. 

	Para as aulas remotas utilizamos a estratégia de sala de aula invertida e metodologias ativas, na qual o professor disponibiliza para sua turma via plataforma Teams, previamente, um material de sensibilização, de introdução ou de exploração dos conteúdos. 
	-

	Para dar suporte aos professores, estruturamos diretrizes, procedimentos, adequação de formulários de plano de aula e um cronograma robusto de formação continuada com foco nos novos desaﬁos. 
	-
	-

	Adequamos também a metodologia da EJA. Houve a potencialização da plataforma de Ensino a distância, que é utilizada pelos alunos, via portal do aluno, onde fazemos uso para postar as atividades que são aplicadas para essa compensação dos encontros presenciais, seguindo a carga-horária especíﬁca de cada área do conhecimento. 
	-
	-

	28 

	Figure
	Figure
	Sabendo-se da obrigatoriedade das aulas presenciais foi criado o Plano Pedagógico Estratégico, para descrever como seriam realizadas as aulas remotas de cada área, a metodologia foi mantida sob os 20% (carga horaria) que é do presencial e, este foi realizado da seguinte forma: Foram feitas atividades por área do conhecimento tanto discursiva quanto de múltipla escolha, por competências e habilidades, onde foram inseridos links com vídeo aula explicativo referente aos conteúdos. Essas atividades foram anexad
	Sabendo-se da obrigatoriedade das aulas presenciais foi criado o Plano Pedagógico Estratégico, para descrever como seriam realizadas as aulas remotas de cada área, a metodologia foi mantida sob os 20% (carga horaria) que é do presencial e, este foi realizado da seguinte forma: Foram feitas atividades por área do conhecimento tanto discursiva quanto de múltipla escolha, por competências e habilidades, onde foram inseridos links com vídeo aula explicativo referente aos conteúdos. Essas atividades foram anexad
	-
	-
	-

	Aos alunos que apresentaram problema com internet, computador ou uso do celular para estudo, entregamos uma cópia das atividades para serem feitas e devolvidas na unidade de ensino. Nesses casos serão feitos agendamentos via telefone ou whatsApp, seguindo 
	-

	o protocolo de segurança das autoridades de Saúde para entrega dessas atividades. Todas essas informações ﬁcam gravadas no portal de Estudo do aluno, servindo como documento de comprovação dessa ação pedagógica 
	Figure

	Figure
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	Figure
	Figure

	RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS 
	RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS 
	MODELO DE GESTÃO DE RISCOS 
	MODELO DE GESTÃO DE RISCOS 
	O SESI MT implementou sua Política de Gestão de Riscos em 2016 pautado na metodologia da Norma ABNT ISO 31000:2009. Desde a sua implementação a mesma passou por alguns ajustes, entretanto, sem perder sua essência, que é a adoção da sistemática para identiﬁcar, analisar, avaliar, tratar e monitorar os riscos. A sua última alteração foi a adequação à nova versão da Norma ABNT NBR ISO 31000:2018, alinhada ao COSO. 
	A estrutura de gerenciamento de riscos corporativos é orientada ao alcance dos objetivos da Instituição, visando os resultados esperados, e, perpassa por todos os seus níveis. 
	As ações de gestão de riscos são realizadas em três linhas de defesa, conforme suas prerrogativas, sendo a primeira a partir das Unidades Operacionais onde ocorre a operacionalização do negócio. A segunda linha de defesa ocorre nas Áreas Técnicas, envolvendo as áreas de negócio, apoio, controle, conformidade, ouvidoria e alta gestão. Já a última linha de defesa envolve a auditoria interna e as auditorias independentes. 
	-
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	RISCOS MAPEADOS 
	RISCOS MAPEADOS 
	Figure
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	OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS 
	OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS 
	Figure
	Figure
	33 
	Figure

	PROGRAMA DE COMPLIANCE CONFORMIDADE 
	PROGRAMA DE COMPLIANCE CONFORMIDADE 
	No exercício de 2019 o Conselho Regional do SESI Mato Grosso aprovou as diretrizes do Programa de Compliance por meio da Resolução nº 45/2019 de 27 de novembro de 2019. 
	O lançamento do Programa de Compliance direcionado ao público interno, empregados e Alta Gestão, ocorreu em janeiro de 2020, sendo este o marco inicial da implantação do Programa. Contudo, devido a pandemia provocada pelo COVID-19, a programação inicial foi alterada, tendo em vista a necessidade de imprimir maior identidade à área de Compliance. 
	Sendo assim, em 03 Agosto de 2020 foi implantado o setor de Governança e Integridade, com áreas distintas e independentes, a saber: Coordenadoria de Auditoria Interna, Unidade de Compliance e Jurídico de Governança. A formalização deste ato ocorreu por meio da Resolução nº 36/2020, expedida pelo Conselho Regional do SESI/MT. 
	-

	Neste sentido, a unidade de Compliance foi institucionalizada no âmbito do SESI Mato Grosso a ﬁm de preconizar o cumprimento e conformidade com as normas internas e externas, as políticas de Compliance e o Código de Ética, reforçando o comprometimento da alta gestão e envolvimento individual de cada colaborador por meio da sua conscientização quanto aos padrões éticos de conduta da organização. 
	-

	Para a consecução desses propósitos, o SESI/MT esta implantando o Programa de Compliance com o seguinte cronograma: 
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	Figure
	Com a implantação do Programa de Compliance e a nova identidade da área já podemos observar uma melhoria dos controles operacionais internos, bem como uma maior percepção ética dentro da cultura organizacional enfatizada pelos empregados e a alta gestão, corroborado por discursos e atitudes habituais no ambiente de trabalho. Outrossim, o aperfeiçoamento dos processos que asseguram o cumprimento das ﬁnalidades institucionais com a devida observância às conformidades legais e regulamentares e, sobretudo, a in
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	RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS DE CONTROLE 
	RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS DE CONTROLE 
	O SESI/MT mantém um bom relacionamento com os órgãos de controle externo, objetivando melhoria contínua do seu ambiente de controle, das práticas de Compliance e da integridade e transparência dos seus atos de gestão. 
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	GESTÃO, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO 
	GESTÃO, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO 
	Figure
	Figure
	GOVERNANÇA 
	GOVERNANÇA 
	GOVERNANÇA 
	O SESI é um Serviço Social autônomo de direito privado e sem ﬁns lucrativos, não integrante da Administração Pública, com uma estrutura de governança cuja administração superior é exercida pela Confederação Nacional da Indústria -CNI -vinculado ao sistema confederativo sindical da indústria -de acordo com as disposições previstas no Decreto-lei nº 9.403/46, de 25/06/1946 e tendo o seu Regulamento sido aprovado pelo Decreto nº 57.375, de 02/12/1965. 
	-
	-

	A entidade dispõe ainda em sua estrutura de governança de órgãos de administração, tendo um Departamento Nacional, com jurisdição em todo o país, e de Departamentos Regionais, com jurisdição nos respectivos estados da federação. As respectivas competências encontram-se deﬁnidas no Regulamento da entidade. 
	-
	-
	-

	Faz parte da estrutura de governança externa da entidade o Tribunal de Contas da União 
	Faz parte da estrutura de governança externa da entidade o Tribunal de Contas da União 
	-

	TCU e o Ministério da Cidadania. A entidade é considerada Unidade Jurisdicionada ao Tribunal de Contas da União e presta contas de sua gestão. 

	O SESI MT conta em sua governança com a auditoria independente para seus processos ﬁnanceiros e administrativos. 
	ÓRGÃOS NACIONAIS 
	Conselho Nacional: Com jurisdição em todo território brasileiro o conselho nacional exerce a função normativa superior, em nível de planejamento, ﬁxação de diretrizes, coordenação e controle das atividades desenvolvidas pela entidade, ao lado do poder de inspecionar, ﬁscalizar e intervir, em caráter de correição, em qualquer setor institucional. As competências do conselho nacional do SESI encontram-se deﬁnidas no Regulamento do SESI. 
	-

	Comissão de Orçamento: De acordo com 
	Comissão de Orçamento: De acordo com 
	as disposições previstas no Regulamento do SESI, o conselho nacional constituirá, em caráter permanente, uma Comissão de Orçamento, que terá a incumbência de ﬁscalizar, no exercício em curso, a execução orçamentária, bem como a movimentação de recursos dos departamentos nacional e regional. O cumprimento de suas atribuições é auxiliado por serviços técnicos especializados de auditoria externa independente, no tocante à gestão ﬁnanceira e orçamentária de cada exercício. 
	-
	-


	Departamento Nacional: Ao Departamento Nacional compete promover, executivamente, os objetivos institucionais do SESI sejam esses nos setores técnico, operacional, econômico, financeiro, orçamentário e contábil, segundo os planos e diretrizes aprovadas pelo conselho nacional. A direção do departamento nacional do SESI é da competência do Presidente da Confederação Nacional daIndústria,conformeRegulamento da entidade. 
	-
	-
	-

	39 

	Figure
	SESIMT –INSTÂNCIAINTERNADEGOVERNANÇA 
	SESIMT –INSTÂNCIAINTERNADEGOVERNANÇA 
	-

	Com autonomia definida em seu Regulamento, o SESI MT, cujo modelo de gestão administrativa superior é exercido pela Federação das Indústrias de Mato Grosso através de seu presidente, não dispondo o departamento nacional de poder de gestão direta na administração e na gestão dos recursos orçamentários. A estrutura de governança regional é composta por: 
	-
	-
	-

	Conselho Regional: Órgão normativo e deliberativo de natureza colegiada, incumbido de estabelecer as diretrizes políticas e estratégias de atuação. O Conselho é composto pelo presidente da federação das indústrias, representantes da indústria, dos trabalhadores, do Ministério do Trabalho e Emprego, do Governo do Estado eda área de comunicação. Sua atuação é restrita ao estado tendo suas competências previstas no regulamento. 
	-
	-
	-

	Diretor Regional: O departamento regional do SESI MT é dirigido por seu diretor que também exerce a função de presidente da Federação das Indústrias do estado-FIEMT. A este é estabelecida a competência deﬁnidas no artigo 45 do Regulamento, voltadas 
	Diretor Regional: O departamento regional do SESI MT é dirigido por seu diretor que também exerce a função de presidente da Federação das Indústrias do estado-FIEMT. A este é estabelecida a competência deﬁnidas no artigo 45 do Regulamento, voltadas 
	-

	atuando na administração superior da instituição. 


	Superintendente Regional: O Superintendente do SESI é designado pelo Diretor Regional, conforme Regulamento que preconiza que as atribuições e tarefas da administração regional poderão ser exercidas mediante outorga conferida a superintendente, pelo diretor regional. 
	Sect
	Figure


	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
	O planejamento estratégico do SESI e SENAI 2020-2024 foi elaborado sob a liderança do Departamento Nacional com a participação dirigentes e técnicos dos Departamentos Regionais. Nele foram sintetizados os principais desaﬁos de competividade da indústria brasileira para os quais as nossas estratégias estão orientadas. 
	-

	Seu foco principal é direcionar o posicionamento institucional e atuação sistêmica das entidades para que ofertem produtos e serviços que promovam a modernização das indústrias, impulsionando-as para melhoria na competitividade e preparando-as para o futuro, especialmente através da Educação, Inovação, Tecnologia, Segurança e Saúde. A partir destas premissas nasce a estratégia sistêmica, que se alicerça em quatro eixos estratégicos, que por ﬁm são desdobrados em objetivos estratégicos focados essencialmente
	-
	-
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	De modo mais interativo, o planejamento estratégico é representado pela árvore estratégica regional. 
	Figure
	Figure
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	Figure
	No Departamento Regional, o planejamento estratégico está alinhado às estratégias sistêmicas, mantendo uma estrutura de eixos estratégicos, desdobrados em objetivos com foco em Negócios e Clientes, Habilitadores e Gestão. A sua elaboração considerou, além da aderência à estratégia nacional, as características do Departamento Regional e suas Unidades Operacionais, não desprezando também as especiﬁcidades da indústria local. 
	No Departamento Regional, o planejamento estratégico está alinhado às estratégias sistêmicas, mantendo uma estrutura de eixos estratégicos, desdobrados em objetivos com foco em Negócios e Clientes, Habilitadores e Gestão. A sua elaboração considerou, além da aderência à estratégia nacional, as características do Departamento Regional e suas Unidades Operacionais, não desprezando também as especiﬁcidades da indústria local. 
	-
	-

	Os objetivosestratégicos sistêmicossão monitorados através de indicadores estratégicos. Estes indicadores possuem uma rampa de metas deﬁnidas para um horizonte temporal de até 5 anos, observando as necessidades do mercado, o contexto externo e histórico de desempenho. No Departamento Regional as metasdestesindicadores são desdobradasem horizontestemporais curtose tem seudesempenho monitorado por Unidade Operacional e considera seus reﬂexos no resultado geral. 
	-
	-

	A construção da estratégia sistêmica tem como boa prática a adoção de um modelo amplamente participativo, permitindo aos Departamentos Regionais contribuírem com umavisãodosfatoreslocacionaisecaracterísticas das indústrias desuaregião.Não obstante, 
	A construção da estratégia sistêmica tem como boa prática a adoção de um modelo amplamente participativo, permitindo aos Departamentos Regionais contribuírem com umavisãodosfatoreslocacionaisecaracterísticas das indústrias desuaregião.Não obstante, 
	-

	a estratégia regional também contou com a contribuição das lideranças das Unidades Operacionais, que estão na linha de frente da entrega dos produtos e serviços e conhecem de perto as necessidades das indústrias. 

	OutropontoaserdestacadonoPlanejamento Estratégico Sistêmico é a deﬁnição de metas com redução de assimetrias regionais e a busca por aumento da eﬁciência em gestão. 
	No Departamento Regional, uma boa prática adotada é o monitoramento dos resultados em horizontes temporais mais curtos, que permite uma resposta mais ágil para correção de ações e atingimento dos resultados, assim como permite uma visão dos movimentos sazonais da organização do mercado. 
	Instrumentos usados para estimular o monitoramento da estratégia e subsidiar a tomada de decisão: 
	-

	• 
	• 
	• 
	Relatórios Gerenciais 

	• 
	• 
	Relatórios de Business Intelligence integrados aos painéis de monitoramento do Sistema SHIFT 
	-


	• 
	• 
	Videoconferências 

	• 
	• 
	Reuniões de Análise Critica 


	Figure


	PLANO DE AÇÃO 
	PLANO DE AÇÃO 
	PLANO DE AÇÃO 
	A partir do planejamento estratégico e considerando o foco na qualidade dos serviços prestados, no uso adequado do recurso, na eﬁciência e eﬁcácia operacional são deﬁnidas as metas e iniciativas para o exercício, sendo essas desdobradas por negócios e unidades operacionais. 
	-

	Com base nessas definições elabora-se o Plano de Ação e Orçamento para o Exercício vigente, sendo o mesmo participativo, com o envolvimento dos Líderes de Unidade Operacional, sede do Departamento Regional e com aprovação do Conselho Regional. 
	-

	Uma vez validado realiza-se o desenvolvimento das ações e seus devidos monitoramento, observando mensalmente o andamento de cada ação, analisando e identiﬁcando se o mesmo encontra-se satisfatório para o período ou necessita de alguma ação pontual para garantia da execução das ações planejadas, bem como seus recursos e resultados alcançados. 
	-
	-
	-
	-

	42 

	Figure

	AMBIENTES E CONTEXTOS EXTERNOS 
	AMBIENTES E CONTEXTOS EXTERNOS 
	AMBIENTES E CONTEXTOS EXTERNOS 
	Figure

	No ﬁm de 2019, a Organização Mundial de Saúde – OMS teve conhecimento da existência de um novo vírus nomeado como SARS-CoV-2 (Novo Coronavírus) que originou a doença COVID-19. Em março de 2020, a OMS declarou oestado de pandemia do Novo Coronavírus. No Brasil, no dia 20 do mesmo mês, por meio do Decreto Legislativo nº 6, ﬁcou reconhecido o estado de calamidade pública, com vigência inicial até 31/12/2020. 
	-

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

	A crise sanitária deixouconsideráveis sequelas para o mercado e a sociedade brasileiros. Em 2020 o País sofreu não somente no campo econômico, mas também na política pela 
	A crise sanitária deixouconsideráveis sequelas para o mercado e a sociedade brasileiros. Em 2020 o País sofreu não somente no campo econômico, mas também na política pela 
	manutenção da instabilidade gerada, principalmente, durante as fases mais agudas da crise. A retração do comércio interno e externo e a diﬁculdade de levar a cabo as reformasestruturantesgeraram um aumento desproporcional das despesas obrigatórias em detrimento das discricionárias (nas três esferas de poder, federal, estadual e municipal) e exigirão, provavelmente, modiﬁcações nas políticas ﬁscais, monetárias e cambiais. Essas ações têm gerado preocupações do mercado ﬁnanceiro, já que tais medidas compromet
	-
	-
	-


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

	ocupada (ou 32,7 milhões de trabalhadores informais). No trimestre anterior, a taxa foi de 37,4% e, no mesmo trimestre de 2019, de 41,2%. 

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

	Em Mato Grosso, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Euvaldo Lodi em parceria com a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, os impactos da Covid-19 foram significativos para a indústria. 40% delas declaram ter sofrido redução na produção, 90% sentiram queda no faturamento e 13% realizaram demissões. Das empresas que realizaram demissões, 50% declararam ter demitido até 10% de sua força de trabalho. 
	Após a fase mais aguda da pandemia, se veriﬁcou uma retomada das atividades industriais, 
	Após a fase mais aguda da pandemia, se veriﬁcou uma retomada das atividades industriais, 
	-

	permitindo à indústria voltar aos patamares pré-pandemia. Os indicadores industriais de outubro, apresentados pela CNI, ilustram esse processo, mesmo que a variação ainda permaneça negativa se comparado com o mesmo período de 2019. Em outubro todos os indicadores de atividade (após ajuste sazonal) – faturamento, utilização da capacidade instalada, horas trabalhadas e emprego – registram crescimento na comparação com setembro. As horas trabalhadas apontam um crescimento de 1,7% entre setembro e outubro se po
	-
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	Figure
	Contudo, deve-se ressaltar que apesar da melhora contínua da indústria, os serviços de demandados por esta ainda encontram diﬁculdadesderetomar seu ritmo pré-pandemia. As restrições de pessoal e o distanciamento social, diﬁcultaram a oferta de serviços de assessoria e consultoria, normalmente feitos presencialmente. Logo, acredita-se que os serviços de saúde e segurança no trabalho tiveram diﬁculdades em se adaptar abruptamente a este contexto de comunicação remota. 
	Contudo, deve-se ressaltar que apesar da melhora contínua da indústria, os serviços de demandados por esta ainda encontram diﬁculdadesderetomar seu ritmo pré-pandemia. As restrições de pessoal e o distanciamento social, diﬁcultaram a oferta de serviços de assessoria e consultoria, normalmente feitos presencialmente. Logo, acredita-se que os serviços de saúde e segurança no trabalho tiveram diﬁculdades em se adaptar abruptamente a este contexto de comunicação remota. 
	-
	-

	Nas questões educacionais, as medidas de afastamento social e sanitárias, exigiram a aceleração e implementação de novas estratégias de ensino, capazes de aliviar os impactos do fechamento das escolas e da execução dos cursos mediados por tecnologias. A deﬁciência na atualização tecnológica de muitos docentes brasileiros neste tipo de método de ensino, e a heterogênea infraestrutura de escolas e alunos para preparar, ministrar e assistir aulas online são exemplos básicos dessas dificuldades encontradas. Alé
	-
	-

	O CensoEscolar 2020registrou umaqueda de quase 650 mil matrículas em escolas públicas do país no ano. De acordo com o censo, as escolas públicas tinham 35,9 milhões de matrículas contra 36,6 milhões em 2019. Uma vez que esses dados são anteriores ao fechamento das escolas devido à pandemia, é possível que a situação tenha se agravado. 
	Outro ponto a destacar foi a imposição urgente, pela pandemia, do Ensino a distância (EaD). Praticamente sem nenhum tipo 
	Outro ponto a destacar foi a imposição urgente, pela pandemia, do Ensino a distância (EaD). Praticamente sem nenhum tipo 
	-

	de planejamento ou capacitação, escolas, docentes e estudantes foram obriga-dos a se adaptar a este método de ensino. 

	Pesquisa do Instituto Península apontou que 60% dos professores acreditam que os alunos não evoluíram no aprendizado em 2020. 
	O impacto emocional em alunos e professores foi outro legado da pandemia. Pesquisa do Instituto Península revelou que 67% dos professores demonstraram ansiedade, 38% cansaço e 36% tédio. O quadro emocional dos alunos também chama a atenção na pesquisa realizada pela Fundação Roberto Marinho e parceiros: 7 em cada 10 participantes disseram que seu estado emocional piorou por causa da pandemia, enquanto os sentimentos mais marcantes para eles durante o isolamento social são ansiedade, tédio e impaciência. Par
	-
	-
	-

	Apesar da crise econômica gerada pela pandemia, que normalmente leva as empresas a estabelecer estratégias mais conservadoras, 
	Apesar da crise econômica gerada pela pandemia, que normalmente leva as empresas a estabelecer estratégias mais conservadoras, 
	-

	o Brasil melhorou sua posição no ranking do Índice Global de Inovação 2020. Agora o País ocupa a 62ª posição entre os 131 países analisados. Contudo, destaca-se que apesar da melhora em relação a 2019, o país ainda está 15 posições atrás da 47ª colocação que ocupava em 2011 dentre 125 países. Na América Latina, o país ocupa a 4ª posição, depois do Chile (54º), México (55º) e Costa Rica (56º). Em comparação com os países que compõem os Brics, o Brasil ocupa a última posição, atrás da Rússia (47º), Índia (48º
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	Figure
	A pandemia e a necessidade de isolamento e distanciamento social com a intensiﬁcação do trabalho home oﬃce integral ou híbrido 
	A pandemia e a necessidade de isolamento e distanciamento social com a intensiﬁcação do trabalho home oﬃce integral ou híbrido 
	– com manutenção de reuniões virtuais e redução das viagens a trabalho, e com operações presenciais apenas para os processos produtivos – reforçaram a relevância de se discutir questões de saúde mental, além da necessidade de estruturação, pelas autoridades competentes, de regras especíﬁcas sobre essa nova forma de contrato, e novas rotinas de trabalho. Soma-se a isso, o signiﬁcativo crescimento da prática da telemedicina, com a publicação de novas portarias e regulamentações. 
	-
	-
	-

	Figure


	DESAFIOS 
	DESAFIOS 
	DESAFIOS 
	A baixa capacidade de gerar empregos, principalmente formais, já era observada mesmo antes da crise, especialmente no setor industrial. Com a necessidade de sebuscarsoluções imediatas para a manutenção da atividade ao longo do ano, algumas empresas adotaram sistemas automatizados, ainda que simples, quepodemresultarnaaceleração da contínua substituição de trabalhadores, em particular, aqueles de baixa qualiﬁcação. Isso impõe desaﬁos para o desenho da formação voltada para a preparação de proﬁssionais capaci
	-
	-
	-

	No âmbito da Educação, o crescimento, ainda que forçado, do ensino à distância (EaD) poderá trazer grandes desaﬁos às instituições de ensino fundamental, médio e de formação proﬁssional. O crescimento do EaD fará com que as instituições incorporem, cada vez mais, 
	No âmbito da Educação, o crescimento, ainda que forçado, do ensino à distância (EaD) poderá trazer grandes desaﬁos às instituições de ensino fundamental, médio e de formação proﬁssional. O crescimento do EaD fará com que as instituições incorporem, cada vez mais, 
	tecnologias educacionais digitais e metodologiaseducacionaisadequadasaestanovaforma de ensino.Para tal, as instituições deverãonão somente estruturar sua infraestrutura para incorporação das tecnologias educacionais digitais, mas, fundamentalmente, capacitar seus docentes e instrutores para seu pleno e eﬁciente de tais tecnologias. 
	-


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

	• Incentivar a adoção de tecnologias educacionais para personalização da aprendizagem, identiﬁcando lacunas e propondo retomada de aprendizados ao longo do processo formativo, visando garantir a qualidade do processo educacional. 
	-
	-
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	Figure
	• 
	• 
	• 
	• 
	Disponibilizar conteúdos diversiﬁcados, ampliando oacesso e usodas ferramentas digitais nas escolas. 

	• 
	• 
	Incentivar o domínio do uso de metodologias ativas e tecnologias educacionais no processo de ensino e de aprendizagem, além de desenvolver internamente uma série de habilidades, capazes de estimular a interatividade, trabalhar o pensamento crítico e desenvolver as habilidades socioemocionais dos alunos. 
	-
	-


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


	• 
	• 
	Utilizar/incorporar tecnologias para predição da evasão com a incorporação da inteligência artiﬁcial para apoiar gestores e docentes na redução do abandono e no aumento do desempenho escolar. 
	-



	Em relação à Saúde e Segurança na Indústria observou-sequeocrescimentodasinterações remotas, exempliﬁcado pelo crescimento da telemedicina e do home oﬃce, trouxe à tona 
	Em relação à Saúde e Segurança na Indústria observou-sequeocrescimentodasinterações remotas, exempliﬁcado pelo crescimento da telemedicina e do home oﬃce, trouxe à tona 
	uma maior preocupação com a saúde mental e necessidade de adequação dos serviços de SST para um sistema remoto. Diante disso, a atuação em Saúde e Segurança na Indústria vivenciou alguns desaﬁos em 2020, os quais se renovarão para o próximo exercício. Cita-se os mais importantes: 

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

	• 
	• 
	Desenvolver e apoiar as Unidades Operacionais no uso de análises preditivas de riscos, doenças, e seu papel na prevenção de doenças em indivíduos de maior risco. 
	-


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


	• 
	• 
	Desenvolver metodologias de trabalho seguro, amparadas pelas orientações dos órgão de saúde oﬁciais. 

	• 
	• 
	Ampliar processos gerenciais de negócios 


	com desenvolvimento de serviços de SST e PS. 
	• 
	• 
	• 
	Desenvolver serviços voltados ao atendimento no período de pandemia. 
	-


	• 
	• 
	Elevaçãodacompetitividadeereduçãode fatores previdenciários com a ampliação das medidas de proteção e segurança dos trabalhadores. 


	Em 2020, em virtude da crise sanitária mundial, praticamente todas as ações e projetos do SESI MT tiveram que ser revistas, uma vez que, não somente, as ações diretamente ligadas às atividades do DR foram impactadas, mas principalmente as executadas pelas Unidades Operacionais. 
	-
	-

	Na avaliação de empresários e especialistas, a crise decorrente do novo coronavírus ocorreu em um momento crucial para a indústria brasileira. Não apenas com relação ao processo de desindustrialização que ocorreu nos últimos anos, mas, também, porque há vários desaﬁos ainda a serem vencidos, para que o setor consiga se conectar com a quarta revolução industrial, que já está em curso, e se integrar de forma sustentada à economia global. 
	-
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	DESAFIOS DE COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA 
	DESAFIOS DE COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA 
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	ATUAÇÃO POR TEMA 
	ATUAÇÃO POR TEMA 
	Educação Básica e Continuada 
	Educação Básica e Continuada 
	Ações Estruturantes Estratégicas 
	Ações Estruturantes Estratégicas 
	-

	As medidas de isolamento e afastamento social impuseram condições específicas que exigiram da instituição um conjunto de adequações operacionais e estratégicas para continuidade da prestação do serviço e cumprimento da estratégia da instituição. Ainda que o cenário projetado para 2021 apresente possibilidade de flexibilização, novos modelos operacionais foram adotados a ﬁm assegurar a continuidade da operação em 2020 e habilitar novas implementações para 2021. 
	NestecontextooDRMTenvidouesforçospara desenvolvimento de metodologias, implantação de tecnologias, formação continuada dos professores e equipe de suporte pedagógico. AsunidadesescolaresdoSESIMTatuarampara assegurar a qualidadedo ensino,minimizando os impactos do isolamento social, porém, sem perder a essência de um currículo que se diferencia pela adoção do STEAM para Ensino Fundamental e pela operacionalização do Novo Ensino Médio Integrado. 
	-

	As principais iniciativas adotadas pelo SESI MT em 2020 no âmbito da Educação Básica foram: 
	► Interação 2020 
	• Realização de evento presencial que antecede o início do ano letivo, para desenvolvimento das capacidades da equipe de professores, gestores e demais proﬁssionais desuporte em temas ligados a prestação de serviço educacionais da instituição. Além do caráter técnico, o evento Interação representa uma iniciativa de valoração e estímulo das equipes, marcando o início da operação. No ano de 2020 contou com a participação de 200 proﬁssionais da Educação Básica. 
	• Realização de evento presencial que antecede o início do ano letivo, para desenvolvimento das capacidades da equipe de professores, gestores e demais proﬁssionais desuporte em temas ligados a prestação de serviço educacionais da instituição. Além do caráter técnico, o evento Interação representa uma iniciativa de valoração e estímulo das equipes, marcando o início da operação. No ano de 2020 contou com a participação de 200 proﬁssionais da Educação Básica. 
	-

	► 
	► 
	► 
	► 
	Plano de Retomada Sesi Escola 

	• A mudança das aulas presenciais para ambiente mediado por tecnologia ocorre na medida em que se fez necessário garantir a segurança e integridade dos estudantes ecorpo técnicoda entidade.O retorno de aulaspresenciais está condicionado a deliberação explícita do executivo municipal e demais órgãos reguladores, cabendo ao DR MT adotar os protocolos adequados para retorno com segurança. Neste contexto a entidade desenvolveu plano de retomada das atividades educacionais, planejando conjunto de adequações no a
	-
	-


	► 
	► 
	Plataformas Educacionais 


	• Com foco na implementação de novos recursos digitais para melhorar a autonomia e experiência dos alunos, o DR MT intensiﬁcou adoção de tecnologias, bem como a formação pedagógica da equipe professores e proﬁssionais de suporte. Por meio de estratégias e ações nacionais 
	-

	o SESI MT implementou as plataformas de ensino Microsoft Education como base para operacionalização da aulas remotas. 
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	Figure
	► 
	► 
	► 
	► 
	Formação Continuada 

	• O DR MT adequou o plano de desenvolvimento de professores e proﬁssionais de suporte com vistas a elevar o grau de maturidade tecnológica no uso das tecnologias digitais para realização das aulas, bem como, formação pedagógica para reciclagem e aprimoramento dos proﬁssionais envolvidos. Foram capacitados 150 proﬁssionais entre professores, gestores e proﬁssionais de suporte pedagógico. 
	• O DR MT adequou o plano de desenvolvimento de professores e proﬁssionais de suporte com vistas a elevar o grau de maturidade tecnológica no uso das tecnologias digitais para realização das aulas, bem como, formação pedagógica para reciclagem e aprimoramento dos proﬁssionais envolvidos. Foram capacitados 150 proﬁssionais entre professores, gestores e proﬁssionais de suporte pedagógico. 
	-
	-
	-



	► 
	► 
	Expansão do Novo Ensino Médio 


	• Considerando objetivo estratégico diretamente associado ao novo ensino médio e possibilidade de expansão para outros municípios, o SESI MT elaborou estudos de mercado a ﬁm de avaliar a aderência do novo ensino médio em outras regiões do estado. O estudo foi realizado em 7 cidades prioritárias apontando aderência mercadológica nos municípios de Sinop e Rondonópolis. Com base no estudo o SESI MT avança com a análise de viabilidade técnica e ﬁnanceira para planejamento e demais providências de aprovação. 
	• Considerando objetivo estratégico diretamente associado ao novo ensino médio e possibilidade de expansão para outros municípios, o SESI MT elaborou estudos de mercado a ﬁm de avaliar a aderência do novo ensino médio em outras regiões do estado. O estudo foi realizado em 7 cidades prioritárias apontando aderência mercadológica nos municípios de Sinop e Rondonópolis. Com base no estudo o SESI MT avança com a análise de viabilidade técnica e ﬁnanceira para planejamento e demais providências de aprovação. 
	-


	► 
	► 
	► 
	► 
	Competições de Robótica e F1 in Schools 

	• O Sesi MT foi reconhecido nacionalmente com premiações dos alunos nas competições de Robótica, a First Lego League e na F1 in Schools. Além do reconhecimento com medalhas e premiações o DR MT adequou o plano de treinamento e desenvolvimento dos alunos a ﬁm de minimizar os impactos pedagógicos. 
	• O Sesi MT foi reconhecido nacionalmente com premiações dos alunos nas competições de Robótica, a First Lego League e na F1 in Schools. Além do reconhecimento com medalhas e premiações o DR MT adequou o plano de treinamento e desenvolvimento dos alunos a ﬁm de minimizar os impactos pedagógicos. 
	-
	-



	► 
	► 
	► 
	De frente com ENEM 

	• Considerando objetivo estratégico diretamente associado ao novo ensino médio e possibilidade de expansão para outros municípios, objetiva-se implantar novas turmas da referida modalidade de maneira sinérgica com o Senai MT nas regiões com comprovada viabilidade técnica e ﬁnanceira para oferta. 
	• Considerando objetivo estratégico diretamente associado ao novo ensino médio e possibilidade de expansão para outros municípios, objetiva-se implantar novas turmas da referida modalidade de maneira sinérgica com o Senai MT nas regiões com comprovada viabilidade técnica e ﬁnanceira para oferta. 


	► 
	► 
	Hackateen 


	• Realização de competição entre alunos do Ensino Médio com vistas na ideação e geração de soluções para problemas reais a partir de conhecimentos sobre conceitos da inovação, ciência e tecnologia. O torneio representa momento onde os estudantes do Ensino Médio 
	• Realização de competição entre alunos do Ensino Médio com vistas na ideação e geração de soluções para problemas reais a partir de conhecimentos sobre conceitos da inovação, ciência e tecnologia. O torneio representa momento onde os estudantes do Ensino Médio 
	• Realização de competição entre alunos do Ensino Médio com vistas na ideação e geração de soluções para problemas reais a partir de conhecimentos sobre conceitos da inovação, ciência e tecnologia. O torneio representa momento onde os estudantes do Ensino Médio 
	-

	Integrado podem desenvolver sua capacidade criativa e serem reconhecidos com as melhores iniciativas. Em 2020 o Hackateen aconteceu totalmente on line. 
	-


	► 
	► 
	► 
	► 
	Aulas On Line 

	• Adoção das aulas remotas com uso da Plataforma Microsoft Teams permitindo a continuidade das aulas. A adequação tecnológica envidou esforços de Tecnologia da Informação para integração com sistemas legados, bem como a capacitação de equipes deprofessores, gestores e proﬁssionais de suporte. Além da equipe interna o SESI adotou plantão de suporte para pais e alunos sobre a plataforma. Comfoconomonitoramento da participação dosestudantesoSESI implementouBI para acompanhamento de dados departicipação dos alu
	-
	-
	-
	-


	► 
	► 
	Agendamento EJA 


	• Em atendimento as necessidades dos alunos da EJA, intensiﬁcou-se o trabalho de acompanhamento e monitoramento, 
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	Figure
	fornecendo suporte remoto para execu-► Matrícula On Line 
	ção dos estudos. As provas presenciais foram realizadas por meio de sistema de agendamento, oportunizando assim a possibilidade de conclusão dos estudos aos estudantes. 
	ção dos estudos. As provas presenciais foram realizadas por meio de sistema de agendamento, oportunizando assim a possibilidade de conclusão dos estudos aos estudantes. 

	► 
	► 
	► 
	► 
	Implantação de Angenda on Line 

	• Além dos recursos tradicionais de comunicação como agenda escolar, plataforma de aulas, o SESI implantou nova ferramenta que permite o agendamento ﬂexível e individualizado para atendimento as Pais e Responsáveis. O sistema fornece um conjunto de horários possíveis, permitindo a escolha do horário mais adequado para atendimento a necessidades individuais de cada família. 
	• Além dos recursos tradicionais de comunicação como agenda escolar, plataforma de aulas, o SESI implantou nova ferramenta que permite o agendamento ﬂexível e individualizado para atendimento as Pais e Responsáveis. O sistema fornece um conjunto de horários possíveis, permitindo a escolha do horário mais adequado para atendimento a necessidades individuais de cada família. 
	-
	-
	-
	-
	-



	► 
	► 
	Plantão de Psicologia Escolar 


	• Estruturação de equipe e metodologia de atendimento de psicologia escolar as famílias.A iniciativapermite fornecimento de atendimento orientativo e reﬂexivo voltado Plano Pessoal de Estudos e orientação para as famílias no contexto de adaptação escolar no formato remoto. 
	• Estruturação de equipe e metodologia de atendimento de psicologia escolar as famílias.A iniciativapermite fornecimento de atendimento orientativo e reﬂexivo voltado Plano Pessoal de Estudos e orientação para as famílias no contexto de adaptação escolar no formato remoto. 
	-


	• Desenvolvimento de novo recurso tecnológico para realização de matrículas on line, onde os pais e responsáveis puderam realizar o procedimento de rematrícula dos alunos sem a necessidade de atendimento presencial para o ano letivo 2021. 
	As ações elencadas representam as principais iniciativas do SESI MT para execução do negócio no ano de 2020. Para execução foram alocados R$ 14,19 milhões em Educação Básica e Continuada, sendo maior parte, mais de R$ 8,4 milhões, em Ensino Fundamental. 
	-
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	Os resultados obtidos foram a realização de mais de 7,8 mil matrículas e mais de 2,6 milhões de hora-aluno. 
	Figure
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	Saúde e Segurança 
	Saúde e Segurança 
	Figure
	AÇÕES ESTRUTURANTES ESTRATÉGICAS 
	AÇÕES ESTRUTURANTES ESTRATÉGICAS 
	Uma das principais frentes de ação do SESI MT em 2020 foi na área de Saúde e Segurança. A pandemia da COVID fez com que o SESI MT reformulasse a sua estratégia para oferecer a todas as empresas industriais uma sistemática eﬁciente para combater o avanço da pandemia. As soluções de serviços foram alicerçadas na tecnologia, no conhecimento e na implementação de ferramentas que pudessem garantir o atendimento as normativas de Saúde e Segurança. 
	As atividades foram direcionadas para aplicação dos processos gerenciais de negócio com o desenvolvimento dos serviços de SST e PS. O foco foi elevar o número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança e reduzir o índice de absenteísmo por motivos de saúde. 
	Para que essas formulações fossem devidamente aplicadas, houve a utilização de toda uma rede de infraestrutura de inovação e tecnologia, bem como de habilitações técnicas e a expertise para gestão de saúde e segurança, portanto foi possível desenvolver as seguintes ações estruturantes: 
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SST 
	O SESI MT alocou R$ 5.491.119,99 para o desenvolvimento de inúmeras ações em SST, as quais estão apresentadas abaixo: 
	Inovação Tecnológica em Processos de Segurança no Trabalho: foram desenvolvidas e aprimoradas diversas assessorias e consultorias em Segurança no Trabalho para melhorar e possibilitar o atendimento as indústrias no período de pandemia. Produtos e serviços para atendimento aos requisitos das Normas Regulamentadoras como Ordemde serviço (NR01), Cipa (NR05), Mapa de riscos (NR05), entre outros, houve uma adaptação e estudos para possibilitar o atendimento virtual utilizando ferramentas tecnológicas, favorecend
	-

	Nesse contexto, vale frisar que foi promovido a adesão à pratica de assinatura digital para todos os proﬁssionais do quadro técnico de Segurança no Trabalho que elaboram e assinam os programas legais (PPRA/PGR/PCMAT, etc.) e laudos técnicos (LI, LP, LTCAT). Essa prática 
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	Figure
	contribuiu para a redução de custos de operação e agilidade no atendimento através de entregas digitais. 
	Dos signiﬁcativos resultados obtidos através das estratégias adotadas temos a elaboração de Laudos e Programas Legais, conforme dados abaixo: 
	Figure
	Esses números demonstram o esforço do SESI-MT promover a perenidade da prestação de serviço, otimizando a capacidade instalada, bem como reduzir custos e elevar a satisfação dos clientes com a disponibilização de serviços e soluções que realmente atendam as demandas das Indústrias de Mato Grosso. 
	Trabalho Seguro: Para adoção de novas práticas de proteção, no momento de pandemia do novo coronavírus, o SESI MT lançou ainda a campanha Trabalho Seguro. A ação reuniu conteúdo informativo distribuído gratuitamente para que as empresas replicassem a informação. Visitas técnicas de avaliação e assessoria especializada também estavam disponíveis. 
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	Figure
	A iniciativa trouxe ações práticas para conscientizar trabalhadores e empresas de que o momento exigia novos hábitos, independentemente de onde o trabalho fosse realizado. 
	-
	-

	A instituição disponibilizou uma equipe para visitarasindústrias, que jáeramparceiras, para realizar uma vistoria técnica preventiva, em que eram checadas as condições de trabalho, seguindo as orientações publicadas no Guia Sesi de Prevenção da covid-19 nas empresas. 
	Selo Trabalho Seguro: O SESI MT ofereceu às indústrias mato-grossenses um serviço de assessoria mais completo. Neste caso, os proﬁssionais do SESI desenvolvem e deram assistência na elaboração e implantação de um plano de trabalho seguro para indústrias. 
	Ao todo, foram cinco etapas de contingência eﬁcientes e adaptação ao empreendimento: mapeamento, plano de contingência, entrega e treinamento, vistoria de implementação e monitoramento mensal. 
	Serviços Especializados: Indústrias e empresas de Mato Grosso passaram a contar com um pacote de ações desenvolvido pelo SESI MT para auxiliar na luta contra o novo coronavírus e no monitoramento da saúde dos trabalha
	Serviços Especializados: Indústrias e empresas de Mato Grosso passaram a contar com um pacote de ações desenvolvido pelo SESI MT para auxiliar na luta contra o novo coronavírus e no monitoramento da saúde dos trabalha
	-

	dores. O modelo de combate à Covid-19 foi composto por três níveis de ofertas para o setor no atendimento aos protocolos de segurança: CoronaDados – Salvar vida, salva a economia; RadarCovid – Foco total na detecção; e Combate Covid – Gerir para proteger. 
	-


	CoronaDados: A primeira fase contou com a plataforma gratuita, pela qual o empresário pode cadastrar todos seus empregados, conseguindo assim acompanhar forma efetiva a saúde de sua equipe. A ferramenta ofereceu sistema automático de envio de mensagens para cada empregado para saber seu estado de saúde, através das respostas diárias à assistente virtual Cora, bem como guias e vídeos orientativos. 
	-

	Radar COVID: Em níveis mais avançados, as organizações puderam aderir a consultorias e assessorias técnicas de segurança. Para isso, 
	o empresário pode optar por serviços que incluemvisitastécnicasdeproﬁssionaisespecializadosdoSesinaplantadaempresa,bemcomo também de forma remota. Além disso, foram disponibilizados os serviços de teste rápido (Pesquisa de Anticorpos IgG IgM por metodologia Imunocromatográfica para Covid-19), bem como a Consultoria para Manejo Clínico. 
	-
	-

	Combate a COVID: O terceiro e último nível de oferta de serviços foi a consultoria para a gestão da saúde dos trabalhadores, com foco nos requisitos legais pertinentes à Covid-19 e manejo clínico dos trabalhadores com sintomas gripais e/ou emafastamentopeladoença. Neste aspecto, foram disponibilizados gestão de atestados; orientações de saúde sobre aspectos legais da doença e manejo clínico completo (Testagem+Telemedicina), além de elaboração de plano para atuação adequada, com acompanhamento mensal e certi
	Combate a COVID: O terceiro e último nível de oferta de serviços foi a consultoria para a gestão da saúde dos trabalhadores, com foco nos requisitos legais pertinentes à Covid-19 e manejo clínico dos trabalhadores com sintomas gripais e/ou emafastamentopeladoença. Neste aspecto, foram disponibilizados gestão de atestados; orientações de saúde sobre aspectos legais da doença e manejo clínico completo (Testagem+Telemedicina), além de elaboração de plano para atuação adequada, com acompanhamento mensal e certi
	-

	Em virtude das limitações apresentadas no cenário econômico, foi necessária uma gestão ativa para implementar novos serviços. Com isso,o SESIMTpromoveua aplicaçãode testes do Covid-19, para auxiliar no processo de gestão e cuidados com a saúde do trabalhador da indústria, inicialmente foi estimado a aplicação de 12.000 teste, porém em função das diversas incertezas com os efeitos da crise no país, bem como a necessidade de otimizar a capacidade instalada e reduzir os custos de operacionalização do negócio, 
	-
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	Figure
	De acordo com o panorama apresentado, o SESI MT teve como estratégia aplicação das políticas de gerenciamento e enfrentamento da pandemia, com foco em buscar soluções de prevenção do contágio da doença e implementação de medidas de segurança exigidas pela Organização Mundial de Saúde. 
	Isso fez com que ocorresse o desenvolvimento de Soluções Integradas concebidas com o objeto de orientar o planejamento, a execução e continuidade do processo produtivo das indústrias, de forma segura contribuindo para a perenidade do negócio e aquecimento do setor econômico. 
	55 
	55 

	Figure
	Figure

	SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE 
	SERVIÇOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE 
	O SESI MT alocou R$ 3.804.132,24 para o desenvolvimento das ações para Promoção da Saúde, as quais estão apresentadas abaixo: 
	Aplicação da Metodologia ASSTI: O SESI MT junto com o SENAI MT desenvolveram uma parceria para aplicação do Termômetro Tecnológico (Avaliação de Maturidade – Indústria 4.0) e a Metodologia ASSTI que visa oferecer aos empresários das indústrias a fundamentação teórica e os recursos técnicos para avaliação de saúde e segurança em nível coletivo, de modo a subsidiar o planejamento e maior assertividade na operação de soluções para o setor industrial. A Metodologia ASSTI pode ser utilizada para: 
	• 
	• 
	• 
	Reconhecer o público interno: Identiﬁcar necessidades dos trabalhadores das empresas industriais em questões ligadas à saúde e segurança, subsidiando a proposição de soluções que atendem às demandas das empresas do setor; 

	• 
	• 
	Monitorar: Possibilitar a empresa monitorar continuamente o atendimento às empresas mediante acompanhamento de indicadores de processo que permitam análises em nível de atividade e de padrão; 

	• 
	• 
	Avaliar: auxilia a empresa na avaliação dos resultados das intervenções, soluções e programas com foco na observação de indicadores de saúde, segurança e de produtividade (absenteísmo e presenteísmo). 


	Nesta linha a metodologia consiste na avaliação através de perguntas direcionadas ao trabalhador, onde avalia a percepção do mesmo, sob aspectos relacionados a estilo de vida; morbidade e percepção de saúde; produtividade e segurança no trabalho com objetivo de gerar indicadores que serão posteriormente apresentados à indústria, e a tratativa dos mesmos junto às empresas será subsidiado por ações do SESI para o enfrentamento concreto e direto a fatores como absenteísmo/presenteísmo, saúde e segurança no tra
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	Figure
	Vacinação: Anualmente a gripe afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Seus impactos vão desde a diminuição na qualidade de vida dos cidadãos até o desenvolvimento de doenças mais severas. Pensando nisso, o SESI MT antecipou a campanha de vacinação contra o vírus da Inﬂuenza (H1N1) para as indústrias mato-grossenses. Para dar agilidade e comodidade aos trabalhadores, acima de 10 doses a equipe do SESI foi até à empresa efetuar a vacinação. 
	A composição da vacina contra a gripe é atualizada a cada ano, de acordo com os vírus circulantes, para garantir a eﬁcácia do produto. A composição, segundo a Anvisa, está de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde para o Hemisfério Sul. O Sesi ofereceu aos trabalhadores a vacina quadrivalente monodose. Os resultados estão apresentados no gráﬁco abaixo: 
	-
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	Figure
	Veriﬁca-se que o SESI MT atingiu o resultado de 100,6% de aplicações de doses da vacina H1N1, frente a meta prevista. 
	Cursos das Normas Regulamentadoras: Para promover o desenvolvimento de competências técnicas nos processos de Saúde e Segurando do Trabalho, o SESI MT utilizou uma solução digital para estudos à distância que contém ambientes virtuais de aprendizagem, repositório nacional e regionais, e ferramenta de vídeo conferência. A Solução EaD já era utilizada pela área de educação do SESI, e agora também pela área de SST. 
	Dando segmento através de soluções inovadoras o SESI desenvolveu uma série de cursos dentro do que preconiza a Norma Regulamentadora 01 e demais normas nas modalidades 100% EAD e Semipresencial, utilizando-se da plataforma LMS para disponibilizar conteúdo de qualidade com recursos didáticos inovadores. 
	-

	Foram realizados 246 cursos. O SESI MT atuará com a intensiﬁcação do processo de ampliação e estratégias de divulgação, de forma a levar soluções para as demandas das indústrias. 
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	PROJETOS ESTRUTURANTES DE SEGURANÇA NO TRABALHO 
	PROJETOS ESTRUTURANTES DE SEGURANÇA NO TRABALHO 
	Foram alocados R$ 452.807,49 para a execução de projetos de Segurança no Trabalho, sendo eles: 
	-

	• Soluções em Higiene Ocupacional: 
	• Soluções em Higiene Ocupacional: 
	propiciou a aquisição de equipamentos em higiene ocupacional e capacitação da equipe técnica de SST do Sesi MT. 
	• Avaliações Quantitativas Ambientais: 
	possibilitou a aquisição de equipamentos de segurança e ergonomia, bem como a capacitação da equipe técnica em Segurança no Trabalho e Ergonomia. 
	-

	• 
	• 
	• 
	Lean SESI MT: proporcionou a remodelagem dos processos de SST, incorporando a metodologia lean oﬃce. 
	-


	• 
	• 
	GO LAB -Desenvolvimento de Competências em Gestão de Inovação em SSI: Aplicação de ferramentas de aceleração de ideias, para desenvolvimento, criação e validação de soluções de SST para as indústrias Mato-grossenses. 
	-



	• Manejo Clínico de Atenção Primária à Covid-19: apoiou as empresas pilotos durante a pandemia, no sentido de diagnosticar precocemente os trabalhadores suspeitos de estarem acometidos pela doença, atuou na orientação e implementação de planos de retorno ao trabalho e aumento gradual e seguro das atividades. Fizeram parte da estratégia o monitoramento periódico e acompanhamento clínico dos trabalhadores com sintomas, desde a avaliação inicial pelos proﬁssionais até um possível encaminhamento hospitalar e re
	-
	-
	-
	-


	Apesar de o cenário externo apresentar um contexto de retração, a atuação do SESI MT foi essencial em tratar as perspectivas de envolvimento de trabalhadores e empresários tanto na conscientização quanto na disseminação da cultura de segurança no trabalho, o que proporcionou melhorias no ambiente laboral, uma gestão integrada e monitoramento ativo em Saúde e Segurança no Trabalho. 
	-



	Cultura e Cooperação Social 
	Cultura e Cooperação Social 
	Cultura e Cooperação Social 

	AÇÕES ESTRUTURANTES ESTRATÉGICAS 
	AÇÕES ESTRUTURANTES ESTRATÉGICAS 
	AÇÕES ESTRUTURANTES ESTRATÉGICAS 
	Figure

	CULTURA 
	Em cultura, o SESI MT alocou R$ 185.263,59, para execução de serviços de formação cultural. 
	-

	Foram realizadas açõescomoaulas de música, com oﬁcinas de violino, violoncelo, violão e viola, e aulas ballet para os alunos das escolas do SESI MT, proporcionando aos alunos oportunidade para ampliar os horizontes de aprendizado. 
	-

	COOPERAÇÃO SOCIAL 
	Em cooperação social, o SESI MT alocou mais R$ 3,1 milhões. Destes recursos, aproximadamente 92% foram destinados aos CLUBES e o restante para o Projeto MULTIAÇÃO e outras ações de menor impacto. 
	-
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	Nos clubes, por ser um ano pandêmico, os resultados foram signiﬁcativamente abaixo do realizado no ano anterior. A média de atendimentos foi de aproximadamente 18% do observado no ano de 2019. 
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	Figure
	Já o projeto MULTIAÇÃO, em razão da pandemia, não teve ações executadas, sendo os recursos aplicados exclusivamente para manutenção da estrutura mínima de operação. 
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	Atuação Transversal nos Negócios 
	Atuação Transversal nos Negócios 
	AÇÕES ESTRUTURANTESESTRA TÉGICAS 
	AÇÕES ESTRUTURANTESESTRA TÉGICAS 
	IMPLANTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE BUSINESS INTELLIGENCE 
	-

	No decorrer do ano de 2020 foram implantados diversos relatórios de Business Intelligence para gestão visual dos seguintes indicadores pelas Unidades Operacionais do SESI MT: 
	-
	-

	Relatório Gerencial Contábil: Otimiza a apresentação de informações contábeis, disponibilizando acesso a informações atualizadas a cada 12 horas. 
	-

	Relatório Orçamentária: Apresenta os resultados e indicadores orçamentários. 
	-

	Relatório de Monitoramento Orçamentário: Apresenta informações orçamentárias em nível analítico. 
	-

	Relatório de Investimentos: Monitora a 
	previsão e execução do PDI. 
	Relatório de Recebimento de Títulos: Apresenta informações relacionadas a títulos recebidos e índice de inadimplência. 
	-

	Relatório de Desempenho: Monitora mensalmente o desempenho parcial de indicadores de desempenho e alguns indicadores estratégicos. 
	-
	-

	Esses relatórios foram desenvolvidos e implantados através da utilização do software Microsoft© Power BI, cujas licenças foram adquiridas ao custo total anual de R$ 7.980,00 por 38 licenças. 
	-

	São relatórios de acompanhamento ﬁnanceiro, orçamentário e de desempenho dos indicadores estratégicos. 
	-

	Esta ação impacta diretamente sob a perspectiva de Gestão, em relação do Planejamento Estratégico SESI SENAI 2020-2014, permitindo maior agilidade e clareza no acompanhamento dos resultados, possibilitando tomar medidas que impactem na eﬁciência de modo mais ágil. 
	-
	-
	-

	AQUISIÇÃO DE NOVO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
	AQUISIÇÃO DE NOVO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
	-

	Com o intuito de otimizar os processos de licitações e contratos e implantar o sistema de Pregão Eletrônico, foi contratada a licença de software e serviços de instalação, conﬁguração, parametrização, treinamento e outros correlatospelo valor total deR$1.560.030,00, divididosentre oSESI e SENAI, dos quais o SESI MT desembolsou um total de R$ 163.694,02 em 2020. 
	-

	A aquisição deste software trará, entre outros benefícios, a melhoria e agilidade nos processos de aquisição e gestão de contratos, permitindo a realização de pregões eletrônicos, o que proporcionará economicidade e efetividade nas licitações. Aquisições mais eﬁcientes propiciam melhores resultados no negócio, com redução de custos e prazos para disponibilização de serviços. 
	-
	-

	O sistema ainda está em fase de implantação, não sendo possível evidenciar em números os seus resultados, entretanto, já é passiva a necessidade de implantação de Pregão Eletrônico, inclusive é recomendado por órgãos de controle. 
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	Figure
	Figure

	INDICADORES ESTRATÉGICOS 
	INDICADORES ESTRATÉGICOS 
	O SESI MT atua alinhado com as estratégias nacionais e com foco no atingimento de resultados que reﬂitam as perspectivas do Planejamento Estratégico 2020-2024. O monitoramento do seu desempenho frente ao que está definido no planejamento é realizado através do acompanhamento de indicadores estratégicos, para os quais em 2020 temos as metas e resultados apresentados a analisados a seguir: 
	-
	-

	PERSPECTIVA NEGÓCIOS E CLIENTES 
	Número de matrículas no Novo Ensino Médio itinerários II, III e V: este indicador está atrelado ao eixo estratégico “Educação básica indutora da melhoria da qualidade educacional do Brasil” e “Educação proﬁssional e superior para o futuro do trabalho na indústria” e ao objetivo estratégico “EXPANDIR A FORMAÇÃO DE JOVENS NO NOVO ENSINO MÉDIO com foco em STEAM*, priorizando a formação técnica proﬁssional, com alto padrão de qualidade e metodologia única” 
	Número de matrículas no Novo Ensino Médio itinerários II, III e V: este indicador está atrelado ao eixo estratégico “Educação básica indutora da melhoria da qualidade educacional do Brasil” e “Educação proﬁssional e superior para o futuro do trabalho na indústria” e ao objetivo estratégico “EXPANDIR A FORMAÇÃO DE JOVENS NO NOVO ENSINO MÉDIO com foco em STEAM*, priorizando a formação técnica proﬁssional, com alto padrão de qualidade e metodologia única” 
	-
	-
	-

	e seu resultado Apresenta o número de matrículas do Novo Ensino Médio -Itinerários, considerando somente os Itinerário II -Matemática e suas tecnologias, Itinerário III – Ciências da Natureza e suas tecnologias e Itinerário V -Formação Técnica e Proﬁssional, itinerários relacionados a metodologias baseadas em STEAM. 
	-


	O Novo Ensino Médio foi implantado nas escolas do SESI MT em 2019 e se revelou enquanto um projeto estratégico, com foco de expansão para SESI e SENAI. Com a possibilidade de oferta de novos cursos técnicos proﬁssionalizantes, ampliamos signiﬁcativamente o número de matrículas. Inicialmente ofertávamos Eletrotécnica e Redes de Computadores e em 2020 ampliamos também para Mecânica e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O trabalho que estimula o protagonismo juvenil, direcionado por uma equipe competente de
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	Figure
	Em razão das ações e estratégias adotadas pelo SESI MT, os resultados obtidos em 2020 para o indicador “Número de matrículas no Novo Ensino Médio nos itinerários II, III e V” se mostraram signiﬁcativamente satisfatórios, com desempenho de 1233% frente a meta estabelecida, com a realização de 407 matrículas. 
	-

	A perspectiva para os próximos exercícios é melhorar cada vez mais esses resultados, atendendo à rampa de metas deﬁnida em conjunto com o Departamento Nacional e ao que preconiza o Planejamento Estratégico 2020-2024. 
	% de conclusão EJA Proﬁssionalizante: 
	este indicador está atrelado ao eixo estratégico “Educaçãobásicaindutora damelhoriada qualidade educacional do Brasil” e “Educação proﬁssional e superior para o futuro do trabalho na indústria” e ao objetivo estratégico “Elevaraescolaridadedejovens eadultoscom qualiﬁcação proﬁssional e reconhecimento de saberes” e seu resultado corresponde a representatividade das matrículas com status de conclusão, em relação ao total de matrículas de EJA proﬁssionalizante encerradas no ano. 
	-
	-
	-

	Figure
	A pandemia do Novo Corona vírus impactou negativamente na oferta da EJA Proﬁssionalizante, uma vez que tivemos que restringir toda oferta para EAD e limitamos a oferta do curso FIC a um único curso que poderia ser ofertado de forma remota. Desta forma não conseguimos ﬁdelizar os alunos que tinham diﬁculdade de acesso à internet e não se identiﬁcaram com 
	o curso FIC disponível. Foram realizadas vários contatos com os alunos, acompanhamento via tutoria, realização de lives para garantir a conclusão. Para o ano de 2021 aguardamos a possibilidade de ensino híbrido para criarmos mais condições de acesso aos alunos tanto as unidades, como de oferta de cursos diversiﬁcados 
	Resultado da Prova Brasil ou Simulado: este indicador está atrelado ao eixo estratégico 
	Resultado da Prova Brasil ou Simulado: este indicador está atrelado ao eixo estratégico 
	Educação básica indutora da melhoria da qualidade educacional do brasil” e ao objetivo estratégico “Elevar a qualidade do ensino fundamental regular a padrões internacionais de avaliação” e seu resultado apresenta a relação entre o número de alunos da Rede SESI nos níveis “adequado/ avançado” em Português e Matemática, simultaneamente, e o total de alunos da Rede SESI avaliados, considerando a Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil. 
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	Figure
	A apuração do indicador poderia ocorrer utilizando o resultado da Prova aplicada em 2019 pelo INEP ou utilizando os dados do Simulado SOMOS -Prova Brasil de 2020. O primeiro caso não pode ser adotado, pois até o fechamento deste relatório, o INEP ainda não havia disponibilizado os microdados, essenciais para apuração. No segundo caso, em virtude da pandemia, o SESI não atingiu o número suﬁciente de estudantes para realização do Simulado. Não é possível a realização do Simulado em outro formato já que é impr
	A apuração do indicador poderia ocorrer utilizando o resultado da Prova aplicada em 2019 pelo INEP ou utilizando os dados do Simulado SOMOS -Prova Brasil de 2020. O primeiro caso não pode ser adotado, pois até o fechamento deste relatório, o INEP ainda não havia disponibilizado os microdados, essenciais para apuração. No segundo caso, em virtude da pandemia, o SESI não atingiu o número suﬁciente de estudantes para realização do Simulado. Não é possível a realização do Simulado em outro formato já que é impr
	-
	-

	28/04/2020, orientando que os alunos não passem por avaliações de desempenho devido a Pandemia. As escolas devem aplicar somente Avaliação de Sondagem (diagnóstica) para subsidiar ações e replanejamentos, o que foi realizado pelo SESI. 

	Resultado do ENEM: este indicador está atrela ao eixo estratégico “Educação básica indutora da melhoria da qualidade educacional do Brasil” e ao objetivo estratégico “Aumentar a qualidade do ensino médio para o patamar de referência nacional” e seu resultado apresenta a nota média dos alunos da rede SESI no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), tendo como base a nota média nacional dos 5% maiores resultados do ENEM 2017, por agrupamento de perﬁl segundo gênero, idade, etnia e família. 
	-

	Figure
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	Figure
	Com o resultado obtido em 2020, atingimos 101,6% da meta prevista. A perspectiva para os próximos exercícios é o atingimento das metas estabelecidas na rampa de metas deﬁnidas em conjunto com o Departamento Nacional. 
	O resultado obtido pelo SEIS MT reﬂete o conjunto de ações com foco no desempenho dos alunos, entre elas citamos: 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Hora do ENEM: dicas específicas dos professores das diferentes áreas do conhecimento 

	• 
	• 
	De Frente para o ENEM: programa preparatório para o ENEM com formato lúdico e atrativo 
	-


	• 
	• 
	Maior engajamento GEEKIE: ações com os alunos para adesão a plataforma adaptativa preparatória para o ENEM 
	-


	• 
	• 
	Analista de Educação com foco no Ensino Médio: contratação de um proﬁssional analista para acompanhar e propor melhorias 

	• 
	• 
	Psicologia Escolar dedicada ao Ensino Médio 

	• 
	• 
	Ações de fortalecimento Sócioemocional 


	• 
	• 
	• 
	Foco em Redação com a Plataforma Imagine 

	• 
	• 
	Simulados internos e externos (GEEKIE e SOMOS) 



	Índice de Absenteísmo: este indicador está atrelado ao eixo estratégico “Segurança e saúde na indústria integradas no trabalho para redução de riscos e custos” e ao objetivo estratégico “Reduzir riscos ecustosassociados a segurança e saúde na indústria” e seu resultado mede a proporção de dias perdidos por afastamento pormotivos desaúde emrelação ao total de dias de trabalho esperados no período, pelas empresas atendidas pelo SESI com programas de SST e Promoção da Saúde. 
	-

	Diante do cenário pandêmico, dos afastamentos atípicos para prevenção, controle e tratamento da COVID-19 e atrasos apontados nas perícias médicas para demais doenças, as estimativas calculadas para o Indicador de Absenteísmo em 2020, e enquanto perdurar essa situação, ﬁcarão comprometidas impossibilitando estabelecer um referencial comparativopara esse índice na indústria, emrelação a anos anteriores. Além disso, identiﬁcou-se que o evento do eSocial S2230-Afastamento Temporário, é outro fator que compromet
	Diante do cenário pandêmico, dos afastamentos atípicos para prevenção, controle e tratamento da COVID-19 e atrasos apontados nas perícias médicas para demais doenças, as estimativas calculadas para o Indicador de Absenteísmo em 2020, e enquanto perdurar essa situação, ﬁcarão comprometidas impossibilitando estabelecer um referencial comparativopara esse índice na indústria, emrelação a anos anteriores. Além disso, identiﬁcou-se que o evento do eSocial S2230-Afastamento Temporário, é outro fator que compromet
	-
	-
	-

	a dinâmica do Indicador. Esses afastamentos não se limitam apenas aos registros de acidentes e doenças, mas de qualquer motivo de afastamento temporários dos trabalhadores (inclusive gozo de férias, mandato eleitoral, serviço militar etc). Adicionalmente há o aspecto relativo à adequação das empresas para a tratativa dos atestados por motivo de saúde diante da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diferente dos dados pessoais simples, para tratar dados sensíveis de saúde é necessário que haja cons
	-
	-


	Número de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança SESI Viva+: este indicador está atrelado ao eixo estratégico “Segurança e saúde na indústria integradas no trabalho para redução de riscos e custos” e ao objetivo estratégico “Alavancar a segurança e a saúde na indústria por meio de produtos e serviços inovadores” e seu resultado representa a quantidade de Vidas ativas na Plataforma de Saúde e Segurança -SESI Viva+. 
	Número de trabalhadores na plataforma de Saúde e Segurança SESI Viva+: este indicador está atrelado ao eixo estratégico “Segurança e saúde na indústria integradas no trabalho para redução de riscos e custos” e ao objetivo estratégico “Alavancar a segurança e a saúde na indústria por meio de produtos e serviços inovadores” e seu resultado representa a quantidade de Vidas ativas na Plataforma de Saúde e Segurança -SESI Viva+. 
	-
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	Figure
	Mesmo com a baixa produtividade apresentada no cenário econômico com o desencadeamento da pandemia, o SESI MT registrou um desempenho de 150% frente a meta pactuada. Evidencia-se que a estratégia de atuação adotada pela instituição no decorrer deste período foi essencial para alcançar o êxito necessário. 
	É nítido o grande desaﬁo de perpetuar ações de atendimento as reais necessidades das indústrias com soluções que promovam maior efetividade e gerenciamento do risco atrelado ao negócio, servindo como um propulsor para o crescimento da competitividade industrial no Estado. 
	Consciente desse papel, o SESI MT continuará com a prestação de serviços na maioria dos municípios industrializados do Estado de Mato Grosso, possibilitando o acesso a soluções efetivas e de baixo custo, desenvolvidas com a rede credenciada e seus parceiros. 
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	Figure
	PERSPECTIVA HABILITADORES 
	Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa do SESI: este indicador está atrelado a todos os eixos estratégicos do Planejamento Estratégico 2020-2024 e ao objetivo estratégico “Desenvolver e gerir conhecimentos e competências com vistas ao futuro dos negócios e à redução de assimetrias regionais” e seu resultado inclui todos os cursos com carga horária igual ou superior a 2 horas que ﬁzerem parte do portfólio de cursos da Universidade Corporativa em qualquer mo
	-

	Figure
	Conforme observado, em 2020 o desempenho do SESI MT foi de 234%, superando a meta estabelecida para o exercício. A perspectiva para os próximos exercícios é a melhoria deste desempenho, com foco no aumento da capacitação dos nossos colaboradores. 
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	Figure
	Número de empresas industriais atendidas: este indicador está atrelado a todos os eixos estratégicos do Planejamento Estratégico 20202024 e ao objetivo estratégico “Impulsionar a inteligência de mercado e de negócios para ampliar a cobertura de atendimento à indústria” e seu resultado quantiﬁca as empresas industriais atendidas pelos serviços do SESI. 
	-

	Figure
	O desempenho obtido em 2020 foi de 63% da meta estipulada. Um dos grandes fatores impactantes neste resultado foi a pandemia de coronavírus. Para 2021, a expectativa é que as novas estratégias de enfrentamento da pandemia e a chegada de vacinas propicie um impulso no atingimento dos resultados planejados. 
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	Figure
	PERSPECTIVA GESTÃO 
	Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eﬁciência de gestão (SESI): Este indicador possui previsão de meta a partir de 2021. 
	-

	Índicedeaderênciadaofertadegratuidade regulamentar às estratégias: este indicador está atrelado a todos os eixos estratégicos do Planejamento Estratégico 2020-2024 e ao objetivo estratégico “Intensiﬁcar a eﬁciência operacional da gratuidade com aderência às estratégias nacionais” e seu resultado mede a relação entre a quantidade de hora-aluno de ações da gratuidade regimental alinhadas com a estratégia e o total de hora-aluno de gratuidade da instituição. 
	Figure
	O DR MT realiza gratuidade regulamentar apenas nos produtos da Educação de Jovens e Adultos, sendo estes executados a comunidade diretamente ou intermediados pela indústria com foco na comunidade local no entorno das indústrias, contribuindo assim com a elevação indireta da escolaridade. 
	Índice de implantação dos Programas de Transparência e de Compliance com aderência às melhores prática: A resolução do SESI/CN nº 0082/2020 prorrogou o prazo para implantação de programas de compliance, de que trata o art. 1° da Resolução SESI/CN nº 0049/2019, no âmbito dos órgãos nacional e regionais do SESI por um ano, a partir de 09/07/2020, em decorrência do impacto da pandemia do coronavírus. Paralelamente, os novos normativos, divulgados no ano de 2020, impactaram na necessidade de revisão do plano de
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	INDICADORES DE DESEMPENHO 
	INDICADORES DE DESEMPENHO 
	A gestão do desempenho do SESI MT utiliza indicadores perenes e com foco na eﬁcácia, eﬁciência e efetividade da entidade. Em setembro de 2020, com o advento da Resolução nº 93/2020 do Conselho Nacional do SESI, foi instituído o Programa de Eﬁciência da Gestão, que estabelece um conjunto de indicadores para o acompanhamento do desempenho dos seus regionais nos anos de 2021, 2022 e 2023. 
	Com o intuito de iniciar a construção do histórico de publicação desses indicadores como ponto de partida para a prestação de contas e apuração do desempenho nos próximos anos, apresentamos a seguir, os resultados alcançados em 20203: 
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	Figure
	Figure

	GRATUIDADE 
	GRATUIDADE 
	Em 2008 foram incorporados ao Regulamento do SESI dispositivos estabelecendo a ampliação gradual de recursos provenientes da Receita de Contribuição Compulsória para a educação e para gratuidade, que deveriam atingir em seis anos, a meta de 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória em Educação Básica e Continuada, sendo a metade desse valor, o equivalente a 16,67%, destinado para vagas gratuitas. Destaca-se que a Receita Liquida de Contribuição Compulsória corresponde a 83,25% da Receita Bruta d
	Figure
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	Figure
	Para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio hora-aluno, ou seja, são utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regulamento do SESI, Art.6, §4º, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008. 
	O SESI vem aprimorando seus processos de apuração e monitoramento do percentual de aplicação da receita líquida de contribuição compulsória em educação e em gratuidade regulamentar. Neste contexto, destaca-se a implementação do indicador “hora-aluno” em 2019, o qual consiste na soma das hora-aulas destinadas aos alunos matriculados em cursos de educação básica e continuada, dentro de um determinado período. Esse indicador passou a ser insumo para o cálculo da receita líquida de contribuição compulsória apli
	-

	Para 2020, o compromisso assumido pelo SESI MT foi de aplicação de 33,33% da Receita Liquida de Contribuição Compulsória em Educação Básica e Continuada e 21,02% em Gratuidade, em alinhamento às diretrizes nacionais, tendo ﬁnalizado o exercício com a destinação de R$ 24,2 milhões para a Educação Básica, sendo R$ 11,5 milhões em Gratuidade Regulamentar. 
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	Figure
	Os resultados em 2020 foram a aplicação de 66,42% dos recursos da RLCC em Educação Básica e Continuada e 31,60% em Gratuidade, ambos os compromissos cumpridos com resultados acima da meta prevista. 
	Em relação a produção, foram realizadas mais de 3 mil matrículas gratuitas, sendo destas 54% em EJA Proﬁssionalizante e 46% em EJA Ensino Médio. Já em hora-aluno, foram executadas 1 milhão de horas, sendo destas 32% em EJA Proﬁssionalizante e 68% em EJA Ensino Médio, conforme abaixo: 
	Figure
	O SESI MT atende a meta de gratuidade, por meio da Educação de Jovens e Adultos seja EJA Proﬁssionalizante ou EJA – Ensino Médio EaD, preferencialmente ao trabalhador da indústria e seus dependentes, estendendo esta oferta à comunidade, respeitando os quesitos da gratuidade a serem realizadas como Gratuito Regulamentar. 
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	Figure
	Figure

	EVOLUÇÃO DE CUMPRIMENTO DA GRATUIDADE 
	EVOLUÇÃO DE CUMPRIMENTO DA GRATUIDADE 
	O SESI MT tem sistematicamente cumprido seu compromisso de aplicação da Receita Liquida de Contribuição Compulsória em Educação Básica e Continuada. Em Gratuidade a meta não foi atingida para o ano de 2016. Na sequência, estão apresentados os históricos de ambos os indicadores a partir de 2013: 
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	INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS,FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 
	INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS,FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 
	RESULTADO OPERACIONAL 
	RESULTADO OPERACIONAL 
	Figure
	Figure
	A formulação do orçamento é precedida da etapa de pré-planejamento, que conta com a participação do corpo gerencial e da direção e tem como documento orientador o Planejamento Estratégico. Nessa etapa são escolhidas as iniciativas para o respectivo exercício, as quais constam do documento de Plano de Ação e Orçamento, submetido à aprovação do Conselho Regional do SESI. O Plano de Ação e Orçamento, relativo ao último movimento de revisão do exercício de 2020, foi elaborado em conformidade com o Manual de Pro
	-
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	Figure
	RECEITAS 
	As Receitas de Contribuições representam em média 42% do total das receitas arrecadas em 2020. 
	Figure
	Comparando a arrecadação das Receitas de Contribuição, veriﬁca-se que entre 2019 e 2020 um recuo de 9% nas arrecadações as quais foram impactadas com a publicação da Medida Provisória 932/2020, que tratava da redução em 50% da contribuição social, para um período de 3 meses. Com relação as Receitas de Serviços registra-se o crescimento de 4% em grande parte devido a abertura de novas turmas no Ensino Médio Itinerário, que ocorreram no início do ano e aliado as ações de ajustes na política ﬁnanceira conceden
	Comparando a arrecadação das Receitas de Contribuição, veriﬁca-se que entre 2019 e 2020 um recuo de 9% nas arrecadações as quais foram impactadas com a publicação da Medida Provisória 932/2020, que tratava da redução em 50% da contribuição social, para um período de 3 meses. Com relação as Receitas de Serviços registra-se o crescimento de 4% em grande parte devido a abertura de novas turmas no Ensino Médio Itinerário, que ocorreram no início do ano e aliado as ações de ajustes na política ﬁnanceira conceden
	dos juros e multa, como forma de retenção de clientes. Os Apoios Financeiros apresentaram o crescimento de 106% devido a ações do Nacional como o repasse do Auxílio Emergencial ao Regional e aportes para a construção da unidade SESI Rondonópolis que se encontra em fase de ﬁnalização. As Demais Receitas Correntes demonstra redução de 28% entre 2019 e 2020, impactado principalmente pela conta Rendimento de Aplicações Financeiras que sofreram queda na rentabilidade marcada pelo movimento incomum de marcação à 
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	Figure
	DESPESAS 
	O histórico dos últimos três anos mostra que as despesas mais representativas se referem à mão de obra (Pessoal e Encargos Sociais e Serviços de Terceiros). Tais despesas representam em média 70% do total realizado em 2020. 
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	Figure
	As despesas com Pessoal e Encargos Sociais apresentou uma redução de 9% em relação a 2019, em 2020 foi realizada redução da jornada de trabalho em 25% e consequentemente redução da folha de pagamento contando ainda com a diminuição do corpo técnico de forma estratégica e planejada, como forma de contenção das despesas no período da pandemia. Os Serviços de Terceiros recuou em 15% entre 2019 e 2020 devido em grande parte a suspensão/redução de contratos ﬁxos e realizações de eventos presenciais. As despesas 
	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
	A receita total arrecadada no período de janeiro a dezembro de 2020 foi de 96% frente ao estimado. 
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	Figure
	O não alcance da meta produtiva bem como a paralização/suspenção/prorrogação dos projetos estratégicos, inﬂuenciaram diretamente no resultado das Receitas alcançadas ﬁcando aquém do planejado. Cabe ressaltar que, apesar do cenário de crise e impacto de medidas estabelecidas pelo governo para o enfrentamento da COVID-19, as Receitas de Contribuições e Receitas Financeiras se mantiveram dentro do patamar planejado. 
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	Figure
	Quanto às despesas, o montante realizado alcançou 86% da previsão, sendo que 49% foram destinadas ao pagamento de Pessoal e Encargos Sociais e 17% à Serviços de Terceiros. As demais despesas operacionais/correntes totalizam 19%. 
	Dentre despesas que apresentaram variações expressiva estão as Despesas Diversas -Provisões para Credores de Liquidação Duvidosa devido as incertezas do mercado e as ações de concessão de descontos e redução de multas e juros. 
	Figure
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	ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  FINALIDADE DOS RECURSOS 
	ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  FINALIDADE DOS RECURSOS 
	O Regional manteve a média dos últimos anos de destinação de 81% das despesas totais ao negócio. O negócio Cooperação Social apresentou queda na realização das despesas devido a suspenção de ações sociais como o Multiação (que tem enfoque em atendimento social presencial à comunidade carente), conversão da realização de eventos no formato on-line, suspensão das atividades do Clube de Cáceres e do SESI Parque. Em contrapartida foi realizada aplicação de recursos na obra de construção da unidade SESI Rondonóp
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	Linhas de atuação: 
	• 
	• 
	• 
	Gestão: contempla as ações dos órgãos consultivos, deliberativos e de assessoria à gestão, como: jurídico, auditoria, comunicação e planejamento e orçamento. 

	• 
	• 
	Desenvolvimento Institucional: contempla as transferências regimentais e as despesas relativas às atividades da administração institucional. 
	-


	• 
	• 
	Negócio: contempla as linhas de atuação ﬁnalísticas da entidade, como: educação básica e continuada, saúde e segurança cultura e cooperação social. 

	• 
	• 
	Suporte ao Negócio: serviços de apoio às atividades ﬁnalísticas, como: programas relacionados a estudos, pesquisas e avaliações da entidade e da indústria; relacionamento com o mercado e cooperação técnica nacional e internacional. 

	• 
	• 
	Apoio: serviços de apoio para manutenção da entidade, como administrativo, ﬁnanceiro, pessoal e tecnologia da informação. 
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	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
	As demonstrações contábeis a seguir foram elaboradas com base na NBC TSP 11 conjugadas ao disposto na Lei nº 4.320/64. 
	http://transparencia.sesimt.ind.br/demonstra-coes-contabeis 
	Considerações gerais: Os demonstrativos contábeis do exercício de 2020 serão publicados oportunamente no endereço acima informado, após exame e opinião da auditoria independente sobre as demonstrações, bem como, após a aprovação pelo Conselho. 
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	VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 
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	IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 
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	GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 
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	APURAÇÃO DO RESULTADO DA GRATUIDADE 
	APURAÇÃO DO RESULTADO DA GRATUIDADE 
	Figure
	Resultado do Cumprimento da Aplicação da Receita Líquida de Contribuição Compulsória em Gratuidade Regimental 
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	Figure
	Notas: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Receita Líquida de Contribuição Compulsória: Corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória Geral, em conformidade com o Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008. 
	-


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

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

	4. 
	4. 
	Despesa em educação básica e continuada: Corresponde a despesa total em educação básica e continuada, deduzidas as receitas de serviços e demais receitas em educação básica e continuada, conforme Resolução SESI-CN nº 040/2018. 

	5. 
	5. 
	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. 
	-


	6. 
	6. 
	Resultado do Cumprimento da RLCC em Educação: Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), de aplicação da receita líquida de contribuição compulsória para a gratuidade, em relação ao compromisso de 33,33%. 

	7. 
	7. 
	Resultado do Cumprimento da RLCC em Gratuidade: Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação à meta regulamentar. 
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	LISTAS DE SIGLAS 
	LISTAS DE SIGLAS 
	ABNT -Associação Brasileira de Normas Técnicas 
	ABNT -Associação Brasileira de Normas Técnicas 
	CGU -Controladoria Geral da União CIPA -Comissão Interna de Prevenção a Acidentes 
	CN -Conselho Nacional 
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	pulsória RLCC -Receita Líquida de Contribuição Compulsória 
	-

	SCAE -Sistema de Consolidação da Ações 
	Educativas SENAI -Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
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