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Quais os principais desa-
fios do Sesi e do Senai para 
o próximo ano e as melhores 
estratégias para enfrentá-
-los? As respostas foram 
discutidas durante o Planeja-
mento Estratégico 2020, rea-
lizado no Hotel Jatiúca, com a 
participação de gestores das 
entidades.

Os trabalhos, mediados 
pelo consultor Luciano Sala-
macha, começaram na quar-
ta-feira, 7, com a Diretoria de 
Educação e Tecnologia. Na 
quinta, 8, o assunto foi Saú-
de e Segurança na Indústria 
(SSI). O encerramento, na 
sexta-feira, 9, foi o momento 
de consolidação dos planos. 

O superintendente executi-
vo do Sesi/AL e diretor regio-
nal do Senai, Carlos Alberto 
Paes, abriu a série de encon-
tros lembrando que as enti-
dades têm desafios distintos, 
porém, um único objetivo: ob-
ter bons resultados, guiadas 
pelo modelo de gestão base-
ado no documento ‘Diretrizes, 
Objetivos e Metas’ (DOM). 

A integração das enti-
dades, disse Carlos Alberto 
Paes, avança. “No Sesi, te-
mos que fortalecer, cada vez 
mais, o modelo de gestão. No 
Senai, o desafio é ‘contami-
nar’ a base com a cultura da 
fluidez e do resultado. Este 
momento é muito importante 
para sairmos daqui com a es-
tratégia traçada”, afirmou.

Implantar o DOM de for-
ma integrada foi desafiador, 
revelou a diretora de Gestão 
Estratégica do Sesi/Senai, 
Nathália Romaguera, que fez 

uma observação: no Senai, 
onde o novo modelo foi im-
plantado pouco depois do 
Sesi, ele foi absorvido “com 
muita tranquilidade”.

Tendências
Durante o encontro, ela 

convidou os gestores a pen-
sarem aonde querem chegar, 
com uma nova postura, e a 
incorporarem novos desafios 

ao planejamento do próxi-
mo ano. “Precisamos olhar 
tendências, perspectivas de 
cenários. Mas, também, não 
podemos deixar de observar 
que é preciso ter um alicerce 
pronto”.

Esse “olhar para frente” é 
positivo e deve ser associa-
do à capacidade de absorver 
bons exemplos e iniciativas 

que possam ser adotadas por 
Sesi e Senai na construção 
de um cenário bem melhor, 
frisou a diretora de Educação 
e Tecnologia, Cristina Surua-
gy. Presente ao Planejamento 
Estratégico 2020, a diretora 
de Marketing e SSI, Cláudia 
Piatti, ainda acrescentou que 
é importante “pensar diferen-
te” para conquistar avanços.
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Sesi e Senai avaliam desafios e 
discutem estratégias para 2020

Durante o primeiro dia, foram planejadas ações na área de Educação

O segundo dia do encontro foi dedicado ao planejamento da área de SSI 


