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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

  

 O presente relatório tem por objet ivo apresentar a sistemática 

de controles internos existentes no Departamento Regional do SESI 

Tocantins para salvaguardar seus processos operacionais e de gestão dos 

eventuais riscos inerentes ao seu negócio, bem como , demonstrar as 

ações desenvolvidas no sentido de assegurar a ef iciência dos seus 

controles internos.  

 No 3º Trimestre de 2021, o SESI  Tocantins, dando continuidade 

às ações de implementação de seu Programa de Compliance, iniciou a 

execução do processo de Due Dil igence (Di l igência de Fornecedores) 

permitindo a identif icação, monitoramento e tratamento dos r iscos.  

O organograma foi revisado e aprovado na 2 55ª Reunião Ordinária 

do Conselho Regional do SESI-DR/TO, através da Resolução n. 0 12/2021, 

de 30/09/2021, contemplando a inclusão da área de Compliance e do 

Comitê de Ética. Além disso, foi aprovada a prop osta de revisão do Código 

de Conduta e Ét ica do Sistema FIETO por meio da Resolução n. 013/2021, 

de 30/09/2021.  

Quanto a formação da equipe foram concluídas capacitações de 

ouvidoria (Associação Brasi leira de Ouvidores –  ABO), Compliance em 

Proteção de Dados com a Certif icação Profissional da Encarregada de 

Dados e do Compliance Officer, tendo sido à avaliação aplicada pelo polo 

local da Fundação Getúlio Vargas em parceria com a LEC –  Legal , Ethics 

and Compliance.  

Em relação a Lei Geral de Proteção de Dados , foram concluídas as 

entrevistas, conforme o cronograma previsto pela consultoria, a qual 

encaminhou o Relatório de Diagnóstico Inic ial da LGPD que servirá de 

subsidio para a elaboração os planos de ação pelas equipes envolvidas, 

para tratar as não conformidades identif icadas.  
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2. GOVERNANÇA E CULTURA 
2.1. Relacionamento com Órgãos de Controle Externo  

 Como prática fundamental  para a melhoria contínua do seu 

ambiente de controle, das práticas de compliance e da integridade e 

transparência de seus atos de gestão,  o SESI mantém estreito 

relacionamento com o TCU, no sentido de avaliar e implementar as 

recomendações expedidas por esse órgão de controle, bem como de 

monitorar os planos de ação elaborados por seus gestores com vistas aos 

esclarecimentos necessários.  

 Como resultado do monitoramento contínuo das s inalizações 

emitidas por essa instância externa de apoio à governança e das iniciativas 

internas voltadas ao fortalecimento da sistemática de controles internos, 

o SESI-DR/TO possui todas as suas Prestações de C ontas submetidas aos 

colegiados do Tribunal, devidamente aprovadas.  

 No âmbito do SESI-DR/TO até 0 3º Trimestre não houveram 

nenhuma pendência de atendimento a del iberações exaradas em Acórdãos 

do TCU. Na figura abaixo demonstramos como está estruturado o sistema 

de governança:  
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2.2. Prestação de Contas e Relatório de Gestão  

  

 A prestação de contas do SESI atende as determinações do 

Tribunal de Contas da União (TCU). Para o exercício de 2020, o Tribunal 

editou a Instrução Normativa nº 84/2020, estabelecen do novas normas de 

organização e apresentação das prestações de contas dos responsáveis  

pela administração públ ica federal , que vieram a ser estendidas aos 

serviços sociais autônomos pelo Acórdão 2424/2020, que aprovou a 

Decisão Normativa 187, cujo objet iv o é regulamentar o processo de contas 

do exercíc io de 2020 e seguintes.  

 O SESI -  Departamento Regional do Tocantins, de forma que haja 

coerência, confiabil idade e harmonia sistêmica, por meio de sua Unidade 

de Planejamento, Orçamento e Gestão (UNIPLAN) or ienta as demais  

unidades organizacionais no processo de prestação de contas, 

consolidando as informações e análises dos resultados, que são 

contempladas no Relatório de Gestão/ Prestação de Contas.  

O Relatório de Gestão 2020 do SESI Tocantins,  foi aprovado  

pelas resoluções 001/2021 do Conselho Regional e 027/2021 do Conselho 

Nacional e está publicado no site oficial da inst ituição.  

 

3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

No Departamento Regional do SESI Tocantins, a área de Tecnologia 

da Informação tem como missão prover e manter os recursos de TI,  

necessários para suportar as demandas das áreas de negócio em 

consonância ao al inhamento estratégico da entidade.  

Responsável pela gestão da Tecnologia da Informação, provimento 

de apoio técnico, administrat ivo e operacio nal, suporte de hardware, 

softwares e serviços,  bem como, pela segurança dos sistemas e ambientes 

computacionais no âmbito do Sistema FIETO.  

A Governança de TI  está em processo de evolução, baseado no 

Modelo de Governança de TI do Sistema Indústria, que te m como 
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princípios o foco no negócio, orientação a processos, melhoria contínua, 

alinhamento s istêmico e compliance.  

Uma das ações de grande relevância neste Regional, foi a 

implantação do novo Sistema ERP no âmbito inst itucional em 2020, onde 

a Unidade de Tecnologia da Informação do SESI -DR/TO, vem dando 

sequência no atual exercício, com apoio a sustentação e estabil ização do 

referido sistema.  

 

3.1. Segurança da Informação 

A Segurança da Informação no âmbito da TI do SESI -DR/TO, tem 

buscado a melhoria contínua do processo, através da implementação de 

mecanismos, medidas e controles,  para garantir  a segurança de s istemas 

e ambientes computacionais .  

A Unidade de Tecnologia da Informação, através do seu corpo 

técnico, é responsável pela análise, estudo, implementaç ão de soluções 

de segurança e monitoramento do ambiente.  

Dispondo de ferramentas essenciais para provimento da segurança 

da informação, tais  como: f irewall , antiv írus, solução de backup e 

redundância de servidores.  

Responsável também pelo apoio e orientaç ão aos colaboradores na 

util ização e operação dos recursos computacionais de hardware e 

software e adequação de estações de trabalho , além do uso seguro de 

disposit ivos , soluções e recursos de TI ,  tendo como foco na sustentação e 

segurança do ambiente tecnológico. 

Coordenado pela área de compliance do Sistema FIETO, no primeiro 

semestre deste exercício, foi real izada a construção e aprovação pela Alta 

Gestão da matriz de riscos, com vistas da identif icação dos r iscos 

inerentes a TI , para melhoria contínua do processo.  Está sendo inic iado o 

desdobramento das ativ idades de cada risco, bem como, def inido os 

prazos para sua execução.  
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3.2. Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados  

 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) -  Lei n° 13.709/2018 é a lei  

brasileira que tem como objet ivo proteger os direitos fundamentais de 

l iberdade e de privacidade e o l ivre desenvolvimento das pessoas.  

 A LGPD estabelece que toda empresa, independentemente de 

seu porte, que trate dados pessoais por meio de suas ativ idades deverá 

adotar medidas técnicas e administrat ivas para protegê -los em meio físico 

ou digital . A lei define princípios e fundamentos, bem como bases legais 

que permitem a ut il ização do dado pelas organizações em harmonia com 

os direitos dos titulares também estabelecid os na LGPD. Os titulares são 

as pessoas identif icadas ou identif icáveis ,  às quais os dados se referem.  

 Para as organizações, a necessidade de adequação à LGPD 

exigirá que sejam realizados os mapeamentos de todos os seus processos 

que tratam dados pessoais , promovendo uma anál ise geral de todas as 

suas at ividades e possibi l itando a implementação de melhorias e aumento 

da eficiência operacional.  

 O maior desaf io das organizações e empresas é manter a 

competitiv idade, tendo que adotar a privacidade como padr ão, segurança 

e transparência, além de assegurar os direitos fundamentais de l iberdade 

e privacidade aos titulares dos dados, tudo isso sem comprometer a sua 

capacidade de inovação e foco no cl iente.  

 Diante desse contexto, o Sistema FIETO realizou a contr atação 

do SENAI Londrina/PR, em 23/06/2021, sendo que em 09/07/2021 ocorreu 

o Lançamento do Programa de Compliance em Proteção de Dados do 

Sistema FIETO, que contou com a participação da Diretora do SENAI -

DR/TO, da Superintendente do SESI -DR/TO e do Superintendente do IEL 

NR/TO. Na ocasião o consultor, fez apresentação conceitual e histórico da 

LGPD, explicando a metodologia e cronograma de trabalho.  

 Ao f inal do 3º Trimestre de 2021 foram concluídas as entrevistas 

junto às unidades organizacionais para ide ntif icação dos ativos e das não 

conformidades, sendo consolidadas as informações no Relatório de 
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Diagnóstico Inicial,  encaminhado em 30/09 para subsidiar a elaboração 

dos planos de ação.  

 

3.2.1 –  Comunicação Interna do Programa de Proteção de Dados  

 

 Foi desenvolvida pela equipe interna de LGPD, sugestões de 

campanhas para disseminação dos conceitos básicos, a f im de que os 

colaboradores e gestores pudessem inic iar sua familiarização com a Lei 

Geral  de Proteção de Dados. Apesar de ter s ido real izada pa lestra no 

workshop de lançamento do Programa de Proteção de Dados, a consultoria 

tem reforçado os conceitos durante as entrevistas de diagnóstico e 

levantamento de dados, sendo as campanhas de endomarketing, mais uma 

forma de atuar de forma educativa na fo rmação conceitual.  

 Para tanto, a part ir de 15 de Setembro de 2021, inic iou-se a 

publ icação por meio do Endomarketing a divulgação de uma série de cards 

da Campanha intitulada “Minuto da Proteção de Dados”, os quais  

apresentamos a seguir:  
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4. GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 
 O SESI Tocantins entende a importância da gestão de riscos,  

visando a avaliação de controles relacionados a eventos que poderão se 

materializar em riscos.  Não obstante, todos os eventos que também 

poderão se materializar em risc os,  que são nativos dos canais de 

denúncias, também são trabalhados visando identif icar oportunidades de 

melhorias e desdobramentos de ações para tratamentos.  

 A organização entende que tal processo encontra -se com etapas 

faltantes para tornar -se um Gerenciamento de Riscos completo e, desta 

forma, em fevereiro/2021 foi contratada empresa especial izada de 

consultoria para implantação do Compliance, fazendo parte da proposta, 

a construção e implementação da Matriz de Riscos.  

 No 1º Semestre foi realizada a C onstrução da Matriz de Riscos 

do Sistema FIETO, tendo sido aprovada pela Alta Gestão em reunião 

real izada com a equipe de Compliance em 29 de Junho de 2021.  

 No 3º Trimestre foi inic iado o envio das f ichas de 

acompanhamento dos r iscos para preenchimento d os proprietários de 

riscos,  objetivando o desdobramento das ativ idades e estabelecimento de 

prazos para implantação.  

  

5. PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE 
  

 A implantação do Programa de Compliance é um instrumento 

relevante no aprimoramento contínuo das ações e processos que tenham 

como foco a integridade e a transparência no âmbito das entidades que 

compõem o Sistema Indústria.  

 O compliance s ignifica agir de acordo com as normas existentes,  

seja uma lei, instrução interna, um comando ou um pedido; é um sistema 

de controles internos que permite esclarecer e proporcionar maior 

segurança às ativ idades real izadas no âmbito da instituição, ou seja, é 

estar em conformidade com leis e regulamentos externos e internos; é 
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conhecer e cumprir as normas e procedimen tos da organização; é um 

conjunto de ferramentas que concretiza a visão, a missão e os valores de 

uma instituição.   

 A diretriz para implantação do programa em âmbito nacional no 

SESI foi definida por seu Conselho Nacional em julho/2019, através das 

Resoluções de nº 49/2019, tendo sido fixado o prazo máximo de um ano. 

Porém, em decorrência de fatores de ordem conjuntural , sobretudo em 

decorrência do impacto da pandemia, o prazo foi prorrogado por um ano, 

a contar de 09 de julho de 2020. A prorrogação foi a utorizada pelo 

Conselho Nacional através da Resolução de nº 82/2020.  

 Para a implantação e estruturação de um Programa de Riscos e 

Compliance, esta instituição, seguindo os pilares de um programa efetivo, 

elencou alguns passos que devem ser seguidos: comprometimento da alta 

direção, conforme podem ser visual izados na figura abaixo:  

 

 

 Ainda no exercício de 2020, foi real izado o alinhamento sobre a 

implantação do programa junto à Alta Administração do Sistema FIE TO, 

sendo elaborado e aplicado, por equipe própria, o Diagnóstico de 

Maturidade da Inst ituição em n ovembro/2020, tendo o documento 

embasado a elaboração de projeto para Implantação do Compliance, 

encaminhado e aprovado por cada instância do SESI e SENAI em âmbito do 

Departamento Nacional.  

 Até o 3º Trimestre de 2021 foram realizadas as seguintes ações:  
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1) Entrega do Relatório contemplando os resultados do Diagnóstico de 

Maturidade Institucional referente ao compliance (Jan/2021);  

2) Contratação da Empresa de Consultoria  (15/02/2021);  

3) Reunião Virtual entre a Equipe do Projeto e Consultores para 

estruturação das ações para o desenvolvimento da consultoria e 

apropriações documentais dos normativos pré -existentes (19 a 

23/02/2021).  

4) Participação na rede colaborativa de compliance do Sistema 

Indústr ia,  destinada a promover estudos, debates técnicos e troca 

de experiências sobre o tema e conectar os profiss ionais  dos 

Departamentos Nacional e Regionais , e o Conselho Nacional do SESI  

sobre o tema Compliance e integridade;  

5) Sensibil ização em Compliance com Gestores sobre a Lei 12.846/13, 

Decreto 8420/15, Norma ISO 19600; 

6) Treinamento w Workshop em Riscos para Gestor do Projeto, Equipe 

de Interlocução, Gerentes de Unidades, Supervisores - Documentos: 

ISO 19600, ISO 31000, 31010, 73 (Visão gerencial) ;  

7) Construção e Aprovação pela Alta Gestão da Matriz de Riscos;  

8) Elaboração e Aprovação das Polít icas de Compliance, 

Consequências, Controles Internos, Due Dil igence de Integridade, 

Gestão de Riscos, Ouvidoria e Procedimentos de Auditoria Interna, 

Ouvidoria e Tratamento de Denúncia s;  

9) Revisão e Aprovação do Código de Conduta e Ética do Sistema 

FIETO; 

10) Aprovação da Inclusão da Área de Compliance e Comitê de Ética no 

Organograma;  

11) Formalização do Comitê de Compliance (Portaria 060/2021, de 

22/09/2021);  

12) Elaboração de cláusulas anticorrupção e inclusão em editais  de 

l ic itação e contratos;  
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13) Iníc io de operacional ização da Due Di l igence de forma manual, por 

meio de modelo de questionário def inido juntamente com a equipe 

de consultoria;  

14) Real ização da 1ª Reunião do Comitê de Compliance , realizada em 

02/09/2021; 

15) Participação em capacitações por colaboradores da equipe de 

compliance e auditoria interna, com o intuito de promover a 

formação técnica;  

16) Finalização do Cic lo I da Consultoria de Implantação do Programa 

de Compliance.  

 

5.1. Plano de Comunicação e Sensibilização 

 

 O Plano de Comunicação propõe a disseminação e 

aculturamento institucional sobre temas vinculados ao Programa de 

Compliance e Integridade, valorizando a cultura ét ica e transparência do 

Sistema FIETO.  

 Até o 3º Trimestre  com o apoio da Unidade Corporativa de 

Marketing e de Comunicação Institucional, bem como, considerando as 

orientações dos consultores do projeto, foram desenvolvidas ações de 

comunicação para colaboradores e gestores do Sistema FIETO, que 

contemplaram: 

a)  Vídeo com a palavra do Presidente  sobre a implantação, Conceito e  

importância do Compliance;  

b)  Plano de fundo para computadores  destacando a transparência, 

integridade e gestão de riscos como dever de todos;  

c) Publicação de Cards semanalmente sobre os seguintes  temas: O que 

é o Compliance, seus objet ivos,  abrangência de atuação, 

compromisso, conduta e ét ica.  
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 Dando continuidade às ações, a partir de Outubro estará sendo 

iniciado o Game Day, uma plataforma gameficada, onde diariamente são 

publ icadas questões a  serem respondidas pelos colaboradores, onde ao 

final concorrerão a uma premiação. Tem como foco o compliance, 

ouvidoria, auditoria e LGPD, ou seja, fortalecer a cultura do compliance 

junto aos colaboradores. Além disso, estão sendo desenvolvidos cards da 

ouvidoria, informando sua ampliação de atuação, conceitos, contatos, 

dentre outros temas.  
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6. POLÍTICAS, NORMATIVOS E PROCEDIMENTOS 

 Decorrente do movimento contínuo para avaliação e 

implementação de melhorias nos procedimentos, rotinas e controles, a 

entidade promove estudos com vistas à atual ização e criação de polít icas 

e normativos que melhor assegurem a execução dos processos e 

operações.  Até o 3º Trimestre/2021 foram aprovados os seguintes 

normativos:  

 PL.CO.01 –  Polít ica de Complianc e;  

 PL.CO.02 –  Polít ica de Gestão de Riscos;  

 PL.CO.03 –  Polít ica de Controles Internos;  

 PL.CO.04 –  Polít ica de Consequências;  

 PL.CO.05 –  Polít ica de Due Di l igence de Integridade;  

 PL.CO.06 –  Polít ica de Ouvidoria;  

 PS.CO.01 –  Procedimento Sistêmico de Auditor ia Interna;  

 PS.CO.02 –  Procedimento Sistêmico de Ouvidoria;  

 PS.CO.03 –  Procedimento Sistêmico de Tratamento de Denúncias;  

 Revisão do Código de Conduta e Ética do Sistema FIETO.  
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7. COMPETÊNCIAS E TREINAMENTOS 

 

Nossa atuação é realizada por meio das pessoas e, por isso, 

precisamos cuidar e atualizar permanentemente os nossos conhecimentos 

e competências. O desenvolvimento e a boa gestão de conhecimentos e 

competências permitem o melhor desempenho dos negócios, conceitos e 

apl icações de tecnologias.  

A Educação Corporativa é um dos principais elementos de 

transformação dos processos estruturantes que contribuem diretamente 

para o autodesenvolvimento e a qualidade dos serviços.  As ações de 

Educação, Treinamento e Desenvolvimento (ETD) do SESI-DR/TO visam 

estimular, orientar e disponibil izar o conjunto de ferramentas e prát icas 

para a implementação de novos conhecimentos, proporcionando o 

desenvolvimento de competências. Em relação ao tema Compliance é 

disponibil izado pela UNINDÚSTRIA o Curso Conhecendo Compliance  nas 

Organizações, consequências do assédio no trabalho e,  ainda sobre a Lei 

Geral de Proteção de Dados. Dessa forma, o SESI -DR/TO incentiva seus 

colaboradores por meio da Unidade Corporativa de Gestão de Pessoas 

(UNIGEP) a participar destes cursos.  

Ainda no 3º Trimestre em continuidade ao Programa de Formação 

da equipe de compliance, ouvidoria e LGPD, foram concluídas as seguintes 

capacitações:  

 126º Curso Online de Capacitação e 115º de Certif icação em 

Ouvidoria (27 a 29/09/2021, realizado pela Associação Brasileira de 

Ouvidores –  partic ipação colaborador Aurivan de Castro;  

 Curso Compliance em Proteção de Dados (02/08 a 01/09/2021), 

real izado pela Legal , Ethics and Compliance (LEC) –  part icipação dos 

colaboradores Aurivan de Castro e Juliana do Amaral Si lva .  

 



 
17 RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 3º TRIMESTRE/2021 

 


