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Papo SESI: diálogos e conexões com/para pessoas 
 
 
Nos últimos dois anos fomos convidados a rever a forma de como 
interagimos com as pessoas nas organizações. Os distanciamentos 
exigidos pelas medidas sanitárias contribuíram para o desenvolvimento 
de outras formas de trabalho e, especialmente, provocaram um 
(re)pensar sobre como seria possível manter o engajamento de todos e 
todas nas empresas. Diante disso, o SESI/RS desenvolveu o Papo SESI, 
uma ferramenta de comunicação e engajamento para os seus 
empregados e empregadas. 
 

O Papo SESI era um evento anual realizado pela organização para 
alinhamentos e compartilhamentos de resultados. Com a pandemia, assim 
como diversas outras empresas, o SESI teve que se reinventar na forma de 
se conectar com grande parte de seus empregados e empregadas. Por isso, 
foi realizada uma reformulação do Papo SESI, que passou a ser mensal, e 
que ao invés de evidenciar apenas resultados, passou a trazer informação, 
conexão e diálogo com todas as pessoas que atuam na empresa. 
Apresentado pelo Superintendente Regional, este canal acabou se 
consolidando e, com o passar do tempo, se tornou uma das principais fontes 
de informação e desdobramento de conhecimento para os demais 
interlocutores do SESI/RS.  

Por ter uma atuação ampla em educação e saúde, apesar de ser transmitido 
ao vivo pelo YouTube da organização, o vídeo fica salvo para que os 
profissionais possam ter acesso ao conteúdo no melhor dia e horário, sem 
comprometer as suas atividades. A participação das pessoas e a 
representatividade de todas as regiões de atuação da organização no Rio 
Grande do Sul foram premissas que seguem com a iniciativa até os dias 
atuais.  

Desde abril de 2020 foram realizadas 21 edições, com um percentual de 
atingimento do público-alvo estimado em 95% do previsto. Em pesquisa 
realizada com os empregados e empregadas no mês de junho de 2022, 99% 
dos respondentes concordaram que o Papo SESI era uma importante fonte 
para compartilhamento de informações. O propósito e a estratégia do 
SESI/RS foram guias fundamentais neste período e acabaram por nortear um 
conjunto de inciativas que foram fundamentais para o alinhamento discursivo 
da organização. 

 


