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Expediente

POLÍTICA DE QUALIDADE
Promover a melhoria contínua no atendimento às necessidades e expectativas da 
indústria, dos trabalhadores, dependentes e comunidade em geral com foco em 

educação, saúde, lazer e responsabilidade social .

OBJETIVOS:
Conhecer o nível de satisfação dos clientes; conhecer as expectativas manifestadas 
pelos clientes; Avaliar a conformidade; Promover a melhoria contínua dos processos.



 Alinhar para Crescer

Pilar Processos

Visita do Departamento Nacional
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Estratégia
Alinhamento nacional e desdobramento

até as unidades operacionais.

	 Para	atender	as	expectati-
vas e necessidades de seus clien-
tes e ser sustentável, uma empre-
sa precisa buscar constantemente 
melhorias, se reinventar e ajustar 
seus processos internos de modo 
que	 sejam	 otimizados	 e	 padroni-
zados,	para	garantir	os	resultados	
positivos	e	tão	esperados	por	um	
empreendedor.
	 Pensando	 nisso,	 as	 enti-
dades nacionais construíram o 
Programa de Desenvolvimento 
Sistêmico	–	Alinhar,	 iniciativa	que	
busca	o	aprimoramento	contínuo	
e	 estruturado	 da	 gestão,	 o	 au-
mento	 da	 sinergia	 intraorganiza-
cional, alinhamento estratégico 
e operacional e, a melhor instru-
mentalização	do	processo	decisó-
rio nacional e regional do SESI e 
do SENAI. 
 O Alinhar, por meio da me-

 Aqui o resultado esperado 
é: avaliar o adequado desdobra-
mento do Planejamento Estraté-
gico Nacional do SESI e do SENAI 
nas	 Entidades	 Regionais.	 Dentre	
as	 ações	 avaliadas	 nesse	 macro-
processo, o foco maior está na 
execução	 do	 processo	 de	 gestão	
estratégica no Regional, desta-

lhoria	dos	macroprocessos	identi-
ficados	 como	 fundamentais	 para	
elevar o patamar de desempenho 
organizacional,	busca	fortalecer	o	
processo	 de	 aprendizado	 organi-
zacional,	 fundamental	 para	 a	 im-
plantação	 de	 práticas	 de	 gestão	
que garantam a integridade dos 
resultados	previstos	e	realizados.	
	 O	 que	 se	 espera	 alcançar	
com o Programa, é um novo pa-
tamar	de	atuação	coletiva,	basea-
do em troca de experiências e na 
disseminação	 interna	 de	 melho-
res	práticas,	onde	a	visão	do	todo	
sobrepõe-se	à	individual.
 Em Roraima, desde 2004, 
o SESI já trilhava um caminho em 
busca da melhoria de seus pro-
cessos e projetos, por meio do 
MEG – Modelo de Excelência da 
Gestão,	o	que	facilitou	o	processo	
de	 sensibilização	 para	 adesão	 ao	

Programa	Alinhar	em	2016.	Após	
o trâmite inicial de auto avalia-
ção,	 diagnóstico,	 aprovação	 de	
projeto	e	liberação	de	recurso,	as	
consultorias	tiveram	início	em	28	
de agosto de 2018 e encerraram 
no dia 22 de julho de 2019, tota-
lizando	 29	 visitas	 presenciais.	 De	
todo	 o	 processo	 participaram	 51	
empregados do Regional, entre 
superintendente, diretores, coor-
denadores, gestores, analistas e 
assistentes.
 Para o desenvolvimento 
dos trabalhos o Alinhar considera 
quatro	 macroprocessos,	 a	 partir	
dos quais, todos os processos re-
lacionados foram analisados. Co-
nheça	cada	um	deles	e	os	resulta-
dos	esperados/alcançados	a	partir	
do Programa. 

cando-se:	A	revisão	da	sistemática	
de	formulação,	o	desdobramento	
e	implementação	da	estratégia,	a	
verificação	do	grau	de	alinhamen-
to entre a estratégia nacional e a 
regional,	a	vinculação	dos	planos	
de	 ação	 à	 estratégia	 e	 a	 análise	
da	sistemática	de	avaliação	do	de-
sempenho	estratégico	em	relação	

aos	direcionadores	e	desafios	na-
cionais.
	 A	partir	desse	trabalho	fo-
ram construídos os seguintes do-
cumentos:
 O novo Posicionamento 
Estratégico do SESI Roraima para 
o	horizonte	2019-2022.
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Planejamento Estratégico 

Plano de Comunicação
da Estratégia 

O	 processo	 de	 formulação	 combinou	 diversas	 técnicas	 e	

ferramentas, para explicitar as dinâmicas econômicas e 

sociais	que	 influenciam	 fortemente	a	ação	do	SESI	-	RR	e,	

ainda,	apurar	a	visão	das	lideranças	e	dos	especialistas	do	

Sistema Indústria e do Departamento Regional de Roraima 

acerca	das	prioridades	 institucionais,	Posicionamentos	Es-

tratégicos	e	rumos	para	os	próximos	anos.

Tem	a	finalidade	de	programar	a	divulgação	do	Posiciona-
mento Estratégico do SESI - RR, para o período  2019-2022, 
aos	públicos	 interno	e	externo	da	 instituição.	O	plano	de	
comunicação	 da	 estratégia	 possui	 um	 papel	 importan-
te,	para	que	se	torne	possível	atingir	as	metas	e	os	obje-
tivos	 estratégicos	 a	 curto,	médio	 e	 longo	 prazo	 traçados	
no	 Planejamento.	 Trata-se	 de	 um	 instrumento	 de	 gestão	
cujo	objetivo	é	traduzir	a	política	de	comunicação	institu-
cional	num	conjunto	de	ações	coerentes	e	ordenadas.	Ao	
elaborá-lo,	levou-se	em	consideração	todo	o	conteúdo	do	
Mapa	Estratégico	que	traduz	o	posicionamento	estratégico	
do Regional.
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Programa de Integridade

Redesenho do Mapa Estratégico

Tem como foco medidas adotadas pelo SESI RR, especial-

mente	aquelas	que	visem	à	prevenção,	detecção	e	remedia-

ção	dos	atos	lesivos	contra	a	administração	pública	nacional	

e estrangeira previstos na Lei nº 12.846/2013, bem como 

procedimentos	internos	de	controle,	através	da	Política	de	

Compliance,	 que	 é	 um	documento	 normativo	 oficializado	

(IN 004/2019 do SESI RR).  
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O novo Organograma

Painel Estratégico (BSC)

Painel de Desdobramento 
de Metas
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Produção

Orçamento

Alinhamento à estratégia e aos padrões
e diretrizes nacionais do negócio.

Alinhamento à estratégia, aos padrões nacionais e aos 
requisitos legais e regulamentares, bem como a gestão 

eficaz dos recursos orçamentários.

 Como resultados espera-
dos têm-se: 
	 Adoção	 de	 parâmetros	
comuns	de	apropriação	dos	 re-
sultados, que representa uma 
questão-chave	em	qualquer	or-
ganização	 que	 se	 proponha	 a	
dispor	 de	 um	 padrão	 de	 quali-
dade de atendimento;
 Foco na melhoria da qua-
lidade	da	 aferição	da	 produção	
dos Regionais e o cumprimento 

	 No	 Orçamento	 o	 re-
sultado esperado é: Dispor 
de elementos que permitam 
acompanhar	 com	 segurança	 os	
resultados físicos e financeiros 
para	 a	 perenidade	 da	 organiza-
ção.	
	 As	 ações	 para	 esse	 ma-
croprocesso contemplam a siste-
matização	da	gestão	orçamentá-
ria, de modo a suprir o Regional 
de ferramentas e metodologias 

A	 entrega	 relacionada	 a	 esse	macroprocesso	 foi	 a	 criação	 do	

Manual	de	Gestão	da	Produção	do	SESI	Roraima.	Seu	objetivo	

foi	 o	 de	 garantir	 as	 informações	 de	 produção	 nos	 processos	

operacionais	referente	a	área	de	atuação	em	Saúde	e	Seguran-

ça	da	Indústria	e	Educação,	padronizar	as	atividades	de	apura-

ção	 e	 envio	 da	 produção,	 principalmente	 no	 que	 tange	 à	 sua	

confiabilidade, assegurando a rastreabilidade e integridade 

dos dados.

dos	prazos	estabelecidos,	desde	
o	levantamento	e	disseminação	
das	 informações	 de	 produção,	
para garantir a confiabilidade 
dos dados e resultados sobre 
a	 atuação	 das	 Entidades	 SESI	 e	
SENAI,	 até	 a	 divulgação	 às	 par-
tes interessadas;
Apuração	e	 envio	da	produção,	
principalmente	 no	 que	 tange	 à	
sua	 padronização,	 assegurando	
a rastreabilidade e integridade 

dos dados;
Gestão	 da	 gratuidade,	 na	 pers-
pectiva	 da	 produção,	 à	 oferta	
de	 produtos	 e	 serviços	 e	 sua	
aderência ao mercado e ao 
acompanhamento	 e	 avaliação	
da	realização	da	produção;
Gestão	 dos	 sistemas	 informa-
cionais, considerando os con-
ceitos	 e	 regras	 de	 negócio	 pa-
rametrizados	 e	 alinhados	 ao	
padrão	nacional.

necessárias	à	sua	melhoria.	
	 A	 gratuidade	 e	 a	 gestão	
dos recursos de fomento tam-
bém	são	avaliadas	nesse	contex-
to, considerando desde a vincu-
lação	do	cálculo	da	gratuidade	à	
qualidade e aderência dos regis-
tros	da	execução	orçamentária	e	
a relevância dos recursos aplica-
dos pelo DN nos apoios financei-
ros a projetos dos Regionais.
	 Ao	 final	 das	 reuniões	 do	

macroprocesso	 Orçamento	 foi	
criado	o	Manual	de	Gestão	Orça-
mentária do SESI Roraima, cons-
tituído como um instrumento de 
apoio	e	orientação	para	consoli-
dar	 o	 processo	 de	 gestão	 orça-
mentária e financeira do SESI/
RR,	de	forma	a	sistematizar	esse	
processo	 atribuindo	 às	 respon-
sabilidades das diversas áreas 
envolvidas.
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O	processo	de	gestão	orçamentária	tem	a	missão	de	contribuir	para	

a	construção	do	futuro	do	SESI/RR	de	forma	sustentada,	a	partir	do	

direcionamento	estratégico	(missão,	visão	e	valores),	da	otimização	

no uso dos recursos, do desenvolvimento de projetos estratégicos, 

da	melhoria	continua	dos	processos	e	da	disseminação	da	cultura	da	

gestão	por	resultados.

Desempenho
Gestão e avaliação dos resultados de todos os macropro-

cessos com vistas ao fortalecimento do processo de to-
mada de decisão.

 A oportunidade da ava-
liação	 contínua	 dos	 resultados	
dos macroprocessos, com vistas 
ao embasamento da tomada de 
decisão,	foi	determinante	para	a	
escolha desse macroprocesso. 
 Busca-se verificar duas 
questões	 fundamentais	 de	 de-
sempenho: Enquanto processo 
de acompanhamento, consolida-
ção,	 análise	e	disseminação	das	
informações	 de	 desempenho,	
subsidiando com qualidade e 

tempestividade a tomada de de-
cisão	 em	 nível	 local	 e	 nacional,	
com o objetivo de assegurar o 
alcance das metas e a sustenta-
bilidade geral e operacional. 
 Enquanto resultado, con-
siderando	a	avaliação	do	desem-
penho nos indicadores-chave 
de	gestão	pactuados	em	âmbito	
nacional e as respectivas presta-
ções	de	 contas	aos	Conselhos	e	
demais partes interessadas.
 Deste macroprocesso 

nasceu o Painel de Indicadores 
de Desempenho (Operacional) 
do SESI Roraima. Nele será pos-
sível acompanhar o andamento 
de todas as metas, tendo de for-
ma	visível	a	sinalização	de	quais	
resultados	 precisam	de	 atenção	
e quais já atingiram suas metas. 
Assim	 a	 gestão	 poderá	 tomar	
decisões	de	correções	e	revisões	
de estratégia para conseguir o 
resultado esperado.
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Processos: O foco deste pilar é 
analisar	 como	 o	 Regional	 faz	 a	
gestão	 e	 execução	 dos	 macro-
processos críticos, identifican-
do	e	avaliando	a	estruturação	e	
gerenciamento dos processos e 

Pessoas: Foco em analisar se os 
perfis técnicos das equipes en-
volvidas	 na	 execução	 e	 gestão	
dos macroprocessos críticos, 
estão	 adequados	 e	 se	 há	 ações	
contínuas de desenvolvimento 
dessas equipes para o alcance 

Conhecimento: foco	 nas	 ativi-
dades	 de	 identificação,	 criação,	
registro,	 compartilhamento	 e	
aplicação	do	conhecimento	e	das	
informações	relacionadas	à	execu-

Clientes: Avalia a aderência dos 
processos	 em	 relação	 às	 neces-
sidades dos clientes locais e pro-
dutos ofertados. Contempla ain-
da as formas de relacionamento, 
desempenho	 e	 avaliação	 da	 sa-
tisfação	dos	clientes,	bem	como	
se	 há	 ação	 articulada	 entre	 as	
áreas	 de	 negócio,	 planejamen-
to/orçamento	e	mercado,	para	o	

Pilares da Gestão

Para	que	o	trabalho	seja	completo	e	não	fiquem	pon-

tas soltas, dentro de cada macroprocesso que foi 

apresentado	anteriormente,	são	analisados	o	que	são	

chamados	de	Pilares	da	Gestão.	São	eles:	Processos,	

Pessoas, Clientes, Projetos e Conhecimento

atividades envolvidas, conside-
rando o estabelecimento de me-
tas e formas de monitoramento 
dos seus resultados, face aos 
objetivos	 propostos.	 São	 anali-
sadas também a sistemática de 

execução,	a	tecnologia	aportada	
e	 as	 diretrizes	 e	 políticas	 a	 eles	
relacionadas, assim como, a dis-
seminação,	a	manutenção	de	um	
padrão	de	qualidade	e	a	sua	con-
tínua	melhoria	e	inovação.

dos resultados e metas relacio-
nadas aos processos. Na pers-
pectiva do macroprocesso Estra-
tégia, avalia se o Regional possui 
os principais processos de ges-
tão	de	pessoas	estruturados:	Re-
crutamento	e	Seleção,	Avaliação	

ção	 dos	macroprocessos	 críticos.	
Visa	fortalecer	o	compartilhamen-
to,	 registro	 e	 disseminação	 das	
informações	 relativas	 aos	macro-
processos	críticos,	oportunizando	

do Desempenho (com foco em 
metas vinculadas aos resultados 
estratégicos	 e	 diretrizes	 orga-
nizacionais),	 Gestão	 de	 Plano	
de	Cargos	e	Carreira,	Educação,	
Treinamento e Desenvolvimen-
to dos Colaboradores.

ao	 Regional	 a	 disseminação	 das	
informações	existentes	e	geração	
de novos conhecimentos.

alcance	 das	metas	 de	 produção	
e	 o	 atendimento	 às	 necessida-
des dos clientes locais. Identifica 
se	a	prospecção,	a	segmentação,	
a	análise	mercadológica,	o	 rela-
cionamento com o mercado e o 
apoio	à	customização	de	produ-
tos	 e	 serviços	 à	 indústria	 estão	
contemplados nas perspectivas 
dos macroprocessos críticos. 

Contempla também a captura, 
tratamento	 e	 disseminação	 das	
informações	de	mercado	às	áre-
as	de	negócio	e	de	planejamen-
to; o apoio ao desenvolvimento 
de	 produtos	 e	 serviços	 focados	
nas demandas da indústria e a 
gestão	 conjunta	 do	 portfólio	 de	
produtos	e	serviços.
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Projetos: O pilar visa identifi-
car	 se	o	Regional	 faz	a	gestão	e	
execução	 dos	 seus	 projetos,	 se	
estes desdobram a estratégia 
nacional, verificando o efetivo 
alcance dos resultados e o cum-
primento dos cronogramas físico 
e financeiro. Neste pilar haverá 
também	 o	 diagnóstico	 dos	 me-
canismos	de	gestão	implantados	
para dar efetividade ao proces-
so	 de	 prestação	 de	 contas	 dos	
projetos cofinanciados pelos De-
partamentos Nacionais. Avalia a 
existência	 e	 a	 execução	 de	 um	

Após	as	análises	realizadas	nos	Pilares	de	Gestão	foram	criados	sete	documentos	para	auxiliar	e	norte-
ar nosso regional no que tange processos internos, o que influencia diretamente nosso desempenho.

processo	 estruturado	 de	 gestão	
dos	 projetos	 organizacionais,	
considerando os subprocessos 
de	 elaboração,	 execução,	moni-
toramento	e	avaliação	de	proje-
tos estratégicos, de melhoria de 
processos e de desenvolvimen-
to	 de	 produtos	 e	 serviços,	 bem	
como	os	projetos	relacionados	à	
aplicação	 de	 recursos	 de	 apoio	
financeiro. Considera a aderên-
cia	 dos	 projetos	 à	 estratégia	 e	
às	 diretrizes	 das	 entidades,	 a	
gestão	da	carteira,	o	suporte	de	
sistemas	 de	 gestão	 de	 projetos	

e	a	gestão	dos	riscos.	O	desem-
penho da carteira de projetos 
é	 avaliado	 quanto	 à	 eficiência	
e	 eficácia	 da	 execução	 dos	 pro-
jetos	 em	 relação	 aos	 objetivos	
organizacionais.	 É	 verificada,	
ainda, a aderência entre escopo, 
não	escopo,	objetivos,	indicado-
res, metas, entregas, atividades, 
cronogramas físicos, financeiro, 
de	prestação	de	contas	e	de	re-
passes, bem como os documen-
tos	 de	 comprovação	 das	 entre-
gas	dos	projetos	realizados.

Manual de Processos e
Procedimentos

Manual de Gestão de Projetos

Visa	padronizar	todas	as	atividades	realizadas	pelo	SESI	Roraima,	

de	forma	a	contribuir	com	uma	atuação	em	sintonia	entre	todos	

os	 setores	da	 instituição,	bem	como	garantir	a	continuidade	dos	

processos	e	procedimentos,	por	meio	do	registro	da	informação.

Contribuir	para	o	planejamento	e	construção	do	 futuro	do	SESI/

RR	 de	 forma	 sustentada,	 a	 partir	 do	 direcionamento	 estratégico	

(missão,	visão	e	valores),	da	otimização	no	uso	dos	 recursos,	do	

desenvolvimento	 de	 projetos	 estratégicos,	 da	melhoria	 contínua	

dos	processos	e	da	disseminação	da	cultura	da	gestão	por	resulta-

dos concretos.
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Plano de Cargos, Carreira e Salários

Programa SESI de Educação
Corporativa – PSEC

Programa de Avaliação
de Desempenho

A	Política	de	Cargos	e	Salários	se	caracteriza	como	uma	ferramenta	

de	gestão	para	nortear	as	decisões	relacionadas	a	cargos	e	estru-

tura	salarial	de	todo	SESI-RR,	consolidando	a	integração	das	áreas	

de	apoio	e	fortalecendo	as	áreas	de	negócio.		

Criado	com	o	objetivo	de	promover	o	desenvolvimento	de	compe-

tências,	habilidades	e	atitudes	que	possam	agregar	valor	às	prá-

ticas	 institucionais	e	à	vida	do	colaborador	Sesiano,	por	meio	da	

construção	de	trilhas	de	conhecimento	para	os	diferentes	cargos	

do	Departamento	Regional	e	suas	Unidades.	Essas	trilhas	são	cons-

truídas	a	partir	da	necessidade	de	garantir	que	a	força	de	trabalho	

seja	 qualificada	 para	 o	 pleno	 cumprimento	 da	 estratégia	 2019-

2022,	com	base	no	perfil	de	cada	cargo.	

Elaborado	com	a	finalidade	de	avaliar	o	desempenho	do	colabo-

rador	a	partir	dos	objetivos	organizacionais,	dos	acordos	de	níveis	

de	serviços	acordados,	previamente	entre	o	coordenador	e	o	co-

laborador;	alinhar	a	cultura	organizacional	e	o	perfil	do	efetivo	às	

exigências	do	Plano	Estratégico	e	contribuir	para	a	satisfação	dos	

colaboradores,	através	da	valorização	dos	esforços	individuais	e	de	

equipe,	para	o	alcance	das	metas	e	objetivos	da	instituição.
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Programa de Benefícios e
Reconhecimento Funcional 

Mais alguns cliques do alinhar

O	SESI-RR,	alinhado	às	melhores	práticas,	busca	promover	ações	

relacionadas	à	Gestão	de	Pessoas	que	favoreçam	a	atração,	reten-

ção,	 desenvolvimento	 e	 reconhecimento	 dos	 seus	 profissionais,	

por isso o Programa visa possibilitar o reconhecimento quando da 

realização	de	 trabalhos	 relevantes,	 bem	como,	 conceder	 benefí-

cios	que	agreguem	valor	a	satisfação	e	motivação	do	funcionário.

Capacitação em Processos

Compliance e Gestão de Riscos

Gestão de Riscos
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Fontes:	Manual	Alinhar	Ciclo	 II,	Documento	de	Validação	do	Programa	Alinhar,	
Apresentação	de	Encerramento	do	Alinhar	em	Roraima,	Plano	de	Comunicação	
da Estratégia do SESI Roraima, Planejamento Estratégico do SESI Roraima, Pro-
grama	de	Integridade	do	SESI	Roraima,	Manual	de	Gestão	Orçamentária	do	SESI	
Roraima,	Programa	de	Educação	Corporativa	do	SESI	Roraima	–	PSEC,	Programa	
de	Avaliação	 de	Desempenho	do	 SESI	 Roraima,	 Programa	de	Benefícios	 e	 Re-
conhecimento Funcional do SESI Roraima, Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
do	SESI	Roraima,	Manual	de	Gestão	da	Produção	do	SESI	Roraima	e	Manual	de	
Gestão	de	Projetos	do	SESI	Roraima.

Esse foi um trabalho realizado em equipe e da mesma forma será executado 
com o objetivo de levar o SESI Roraima a cumprir sua missão de contribuir com 
o desenvolvimento da indústria roraimense e seus trabalhadores, provendo so-
luções em educação, segurança do trabalho e promoção da saúde. Assim como 
alcançar sua visão de ser referência no mercado roraimense na entrega de solu-
ções eficazes de educação, segurança do trabalho e promoção da saúde.
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