
 

Potencializando o modelo de gestão: compartilhamento da gestão do 
Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac 

 

Atuar de forma sistêmica, potencializando resultados e trazendo ganhos efetivos 
para três organizações distintas, ou seja, atuar “Tri Juntos” faz cada vez mais 
sentido para o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac. As instituições uniram, 
desde de janeiro de 2020, boas práticas de gestão como forma de potencializar 
seus resultados por meio de um sistema de gestão inovador, ágil, sustentável e 
com geração de valor para os clientes.  

Com mais de sete décadas de atuação no Estado, Sesc/RS e Senac-RS 
cumprem a importante missão de levar qualificação profissional e qualidade de 
vida para a comunidade gaúcha. Já a Fecomércio-RS, por sua vez, representa 
as empresas do comércio de bens, serviços e turismo que atuam nas mais 
diversas cadeias produtivas da economia, gerando riqueza, emprego e 
desenvolvimento. 
 

Em sua estruturação, a Fecomércio-RS é responsável pela administração 
regional de Sesc e Senac no Estado. O papel das administrações regionais é o 
de apoiar as Unidades do Sesc e Escolas do Senac na operação de seus 
diversos serviços. Antes do compartilhamento da gestão, as administrações 
regionais atuavam de forma paralela e, por vezes, concorrentes. A partir da 
identificação, por parte da alta liderança, de que esta atuação paralela gerava 
obstáculos nas operações, se iniciou um processo de amadurecimento e estudo 
de uma estrutura compartilhada, dando mais força às entidades.  
 

Como forma de melhorar esses resultados e otimizar a operação, o movimento 
de gestão compartilhada foi alicerçado em uma comunicação interna assertiva, 
capacitação e desenvolvimento das pessoas, processos otimizados e 
desenvolvimento de novos produtos e serviços com o olhar da sustentabilidade 
do negócio. Esse movimento de compartilhamento gerou diversos impactos 
positivos para as três instituições.  
 

Com uma estrutura que permite comunicação fluida, minimizando barreiras e 
uma abordagem por processos que percorre toda a organização, o movimento 
de unificação fortaleceu os propósitos das casas - desenvolvimento, mudança e 
felicidade –, gerou novos negócios e também o reconhecimento como a 7ª 
melhor empresa para se trabalhar no Brasil e a 3ª no Rio Grande do Sul segundo 
a GPTW, reconhecimentos alcançados em 2021, um ano após o início do 
processo de compartilhamento da gestão.   
 


