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1- Apresentação 
 
O Relatório de Gestão do SENAI – Departamento Regional de Sergipe referente ao Exercício de 2018, 
com dispositivo legal no artigo 70 da Constituição Federal, foi estruturado de acordo com o Manual de 
Orientação e Leiaute de Apresentação elaborado pelo TCU e complementado pelo Departamento 
Nacional do SENAI, em consonância com os dispositivos legais e institucionais estabelecidos na IN TCU 
nº 63/2010, IN TCU nº 72/2013, DN TCU nº 170/2018 e Portaria nº 369/2018. 
 
O Relatório está estruturado de acordo com os itens abaixo: 
1 - Apresentação 
2 - Visão Geral da unidade prestadora de contas 
3 - Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional 
4 - Governança 
5 - Relacionamento com a Sociedade  
6 - Desempenho Financeiro e Informações Contábeis 
7 - Áreas Especiais da Gestão 
8 - Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle 
9 - Apêndices 
 
Foram considerados como inaplicáveis os seguintes itens: 6.5.1 - Informações gerais; 6.5.2 - Cálculos 
do cumprimento das obrigações da entidade em relação à gratuidade; 6.7 - Demonstrações contábeis 
e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica; 7.4 - Gestão ambiental e 
sustentabilidade; 8.2 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno; 9.1 - 
Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema e 9.2 - Outras análises referentes às 
entidades do Sistema, por se tratar de informações a serem apresentadas pelo Departamento Nacional 
do SENAI. 
 
No que diz respeito ao item 7.4 - Gestão ambiental e sustentabilidade, cabe ressaltar que o SENAI 
Departamento Regional de Sergipe não está obrigado a adotar critérios de sustentabilidade ambiental 
na aquisição de bens, materiais de tecnologia da informação (TI) e na contratação de serviços ou obras, 
tendo como referência a Instrução Normativa nº 1/2010 e a Portaria nº 2/2010, ambas da Secretaria 
Logística e TI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como também não está obrigado 
a praticar a separação de resíduos recicláveis descartados em conformidade com o Decreto nº 
5.940/2006, uma vez que essas normas têm aplicação direcionada à administração pública federal 
direta e indireta, não se aplicando, portanto, à entidade. No entanto, o SENAI DR/SE adota critérios de 
sustentabilidade em questões específicas, detalhadas no conteúdo do item.  
 
Quanto ao item 8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno, entendemos que 
o papel da CGU, claramente previsto na Lei 10.180/2001, tem de ser necessariamente desempenhado 
no âmbito interno da Administração Pública Federal, tal qual assegurado e limitado pelo artigo 74 da 
CF. A atuação dessa controladoria fora daqueles limites só se justifica se amparada na função de apoio 
ao Tribunal de Contas da União (TCU), preconizada pelo inciso IV do acima mencionado art. 74 da CF. 
Isso quer dizer que a atuação da CGU em relação ao Sistema S também é de controle externo, não 
podendo ser considerado órgão de controle interno do SENAI. 
 
Não houve ocorrência no exercício para o item: 8.1 - Tratamento de deliberações do TCU e não há 
informações a serem apresentadas para o item 9.3.1 - Quadros, tabelas e figuras complementares. 
Principais realizações da gestão ao longo do exercício de 2018: 
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Para cumprimento da missão institucional, o SENAI DR/SE dispõe de 04 Unidades fixas ativas 
localizadas nos municípios de Aracaju e Estância e 17 Unidades móveis para atendimento aos demais 
municípios Sergipanos em diversas áreas de ocupação. 
 
As ações desenvolvidas pelo SENAI - Departamento Regional de Sergipe ao longo do exercício de 2018 
buscaram o alinhamento com estratégia nacional de acordo com o Planejamento Estratégico Integrado 
do Departamento Nacional para o período de 2015-2022. Na busca de ser reconhecido como provedor 
de soluções integradas para a indústria em Educação Profissional e Tecnologia e Inovação, foram 
realizadas 15.028 matrículas nas Unidades Operacionais. Dentre estas, 6.376 matrículas destinadas à 
gratuidade Regimental, direcionadas a pessoas de baixa renda preferencialmente trabalhador, 
empregado ou desempregado, matriculado ou que tenha concluído a educação básica e que atenda 
aos requisitos de acesso do curso escolhido. 
 
No âmbito da Tecnologia e Inovação, o SENAI-DR/SE realizou 4.859 ensaios laboratoriais, 2.004 horas 
técnicas e atendeu 170 empresas em consultoria e serviços técnicos especializados de Tecnologia e 
Inovação. 
 
O SENAI Sergipe tem conquistado excelentes resultados em competições nacionais, e até 
internacionais, relacionadas à educação profissional. A participação no Projeto Inova SENAI, classificou 
Sergipe em 3º Lugar Nacional com o projeto ErgoPlus, que propõe uma solução tecnológica para 
averiguação das condições ergonômicas do colaborador das empresas. Também classificamos na 
etapa final da Olimpíada do conhecimento em Brasília o projeto ODKV (O de cá vê) que une duas 
bicicletas e possibilita, por exemplo que um deficiente visual possa usufruir de um passei com esse 
meio de transporte.  
 
Pela quarta vez conquistamos a medalha de Ouro na modalidade TI Soluções em Software e Jogos 
Digitais 3D, na Olimpíada do Conhecimento 2018, seletiva para a WorldSkills, evento mundial de 
profissões que ocorrerá em Kazan, na Rússia em 2019. Além da uma medalha de ouro na 4ª Olimpíada 
Brasileira de Geografia e duas de Prata na 2ª Olimpíada Brasileira de Ciências da Terra. 
 
A entidade profissionalizou 20 pessoas com algum tipo de deficiência (Auditiva, Física, Mental e 
Visual), através das matriculas gratuitas em cursos regulares e utilizando os ambientes de 
aprendizagem adaptados. A entidade como membro do Fórum da Pessoa com Deficiência do Estado 
de Sergipe participa mensalmente de reuniões na Superintendência Regional do Trabalho contribuindo 
diretamente para a inclusão, profissionalização e empregabilidade de pessoas com deficiência, como 
também participando de eventos voltados para esse público divulgando cursos.  
 
Como resultado dessas ações o SENAI Sergipe obteve o primeiro lugar no resultado da pesquisa de 
acompanhamento de Egressos do SENAI no quesito Índice de preferência das empresas pelos 
egressos de cursos técnicos de nível médio do SENAI - SAEP e o primeiro lugar pela 4ª vez, na 
classificação nacional da Avaliação de Desempenho de Estudantes que tem como objetivo avaliar em 
larga escala o desempenho dos estudantes do SENAI e promover melhorias no ensino e na 
aprendizagem, bem como na gestão escolar, tendo como referência o perfil profissional nacional e os 
itinerários formativos. 

 

Principais dificuldades encontradas pela UJ para realização dos objetivos: 
 
Ainda como reflexo da crise político-econômica que afetou a indústria e demais setores, houve 
impacto no crescimento da indústria, em Sergipe muito tímida, se estendendo nos resultados dos 
serviços prestados pelo SENAI Sergipe. Algumas medidas foram adotadas pela entidade para 
contenção de despesas com o controle e acompanhamento do gasto, a suspensão de alguns projetos 
de investimentos que impactaram na estratégia da entidade.   
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2- Visão geral da unidade prestadora de contas 
  

2.1- Identificação da unidade 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/SE 

 

Quadro 1 - Identificação da Unidade  

Poder e órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de vinculação: Ministério da Economia 

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ) 

Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 03.795.415/0001-97 

Principal atividade: Outras atividades de ensino não 
especificadas anteriormente 

Código CNAE: 8599-6 

Contatos 

Telefones/fax: (79) 3226-7400  

Endereço postal: Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826 – Centro Administrativo Governador Augusto Franco – Edif. 
Albano Franco – Bairro Capucho – CEP: 49.081-015 – Aracaju/SE 

Endereço eletrônico: dr@fies.org.br   

Página na internet: http://www.se.senai.br 

 

Quadro 2 - Identificação dos administradores 

Identificação dos administradores 

Cargo Nome CPF Período de gestão 

Administrador da Entidade 
Paulo Sérgio de Andrade 

Bergamini  
011.102.038-70 

01/01/2018 a 
31/12/2018 

Membros do Conselho Regional: 

Presidente do Conselho Regional do SENAI Eduardo Prado de Oliveira 016.045.895-15 
01/01/2018 a 
31/12/2018 

Representante do Ministério da Educação - 
Titular 

Ailton Ribeiro de Oliveira  077.847.755-04 
01/01/2018 a 
18/11/2018 

Representante dos Trabalhadores da 
Indústria do Estado de Sergipe- Titular 

Alvino Aquino Santos  068.659.505-00 
01/01/2018 a 
31/12/2018 

Representante da Indústria do Estado de 
Sergipe - Titular 

Antônio Carlos Francisco Araújo   005.978.215-34 
01/01/2018 a 
15/04/2018 

Representante da Indústria do Estado de 
Sergipe- Titular 

Cícero Gomes Barros  033.746.025-68 
01/01/2018 a 
15/04/2018 
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Representante da Indústria do Estado de 
Sergipe- Titular 

José Abílio Guimarães Primo  014.169.105-06 
01/01/2018 a 
15/04/2018 

Representante da Indústria do Estado de 
Sergipe- Titular 

Adilson Roberto franco Barreto 002.579.745-04 
29/03/2018 a 
31/12/2018 

Representante da Indústria do Estado de 
Sergipe- Titular 

Stênio Gonçalves Andrade 034.049.605-30 
29/03/2018 a 
31/12/2018 

Representante da Indústria do Estado de 
Sergipe- Titular 

Ezequiel Ferreira Leite Neto 199.060.215-00 
14/05/2018 a 
31/12/2018 

Representante do Ministério do Trabalho e 
Emprego - Titular 

Nilson Barreto Socorro  103.359.355-91 
01/01/2018 a 
31/12/2018 

Diretor Regional 
Paulo Sérgio de Andrade 

Bergamini  
011.102.038-70 

01/01/2018 a 
31/12/2018 

Representante do Ministério da Educação - 
Suplente 

Ruth Sales Gama de Andrade  532.897.305-49 
01/01/2018 a 
18/11/2018 

Representante do Ministério da Educação - 
Titular 

Ruth Sales Gama de Andrade  532.897.305-49 
19/11/2018 a 
31/12/2018 

Representante da Indústria do Estado de 
Sergipe- Titular 

Ubirajara Madureira Rabelo 051.665.515-91 
01/01/2018 a 
31/12/2018 

Diretores: 

Diretor Regional 
Paulo Sérgio de Andrade 

Bergamini 
011.102.038-70 

01/01/2018 a 
31/12/2018 

 

Quadro 3 – Unidades descentralizadas 

Unidades descentralizadas 

Nome Principal atividade Responsável * Telefone e e-mail Endereço 

Centro de Educ. e Tecnol. 
Albano Franco - CETAF-EST 

Educação Profissional 
Meire Angélica 
de Oliveira 

(79)3522-1027 
meire.angelica@fies.org.br 

Av. Raimundo 
Silveira, nº 512, 
Bairro Centro - 

Estância/SE 

Centro de Educ. e Tecnol. 
Integrado da Constr. Civil 
Albano Franco - CETICC 

Educação Profissional 
Debora Noronha 
da Silva 

(79)3249-7470 
debora.noronha@fies.org.br 

Av. Pres. Tancredo 
Neves, nº5.600, 
Bairro América, 

Aracaju/SE 

Centro de Educação e 
Tecnologia Albano Franco - 
CETAF-AJU 

Educação Profissional 
Debora Noronha 
da Silva 

(79)3249-7470 
debora.noronha@fies.org.br 

Avenida Tancredo 
Neves, nº 2001, 

Bairro Inácio 
Barbosa - 

Aracaju/SE 

Centro de Educação e 
Tecnologia Coelho e Campos 
- CETCC 

Educação Profissional 
Meire Angélica 
de Oliveira 

(79)3226-7202 
meire.angelica@fies.org.br 

Rua Propriá, nº 
201, Bairro Centro 

- Aracaju/SE 

* Responsável pela Infraestrutura das Unidades. 

 

 

O SENAI DR/SE estruturou um modelo de Organograma Funcional onde demonstra a estrutura 
organizacional em dois grandes blocos denominados de área fim e área meio, de acordo com as 
responsabilidades, produtos e processos definidos. São centralizadas as atividades de Controladoria, 
Suporte Administrativo, Financeira, Contábil, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Aquisição 
e Contratos, Auditoria, Infraestrutura e Relações com o Mercado, atuando de forma compartilhada 
entre as instituições (SESI/SENAI), enquanto que as Unidades Operacionais desempenham as 
atividades de produção, conforme figura abaixo: 
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Figura 1 – Organograma funcional 

 

 

2.2- Finalidade e competências institucionais 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, entidade de direito privado nos termos da lei 
civil, foi criado a partir do Decreto-Lei nº 4.048 de 22 de janeiro de 1942, organizado e administrado 
pela Confederação Nacional da Indústria – CNI. O SENAI DR/SE tem como missão contribuir para o 
desenvolvimento industrial do estado de Sergipe e para elevar a competitividade da indústria 
brasileira, através da Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação, promovendo a 
adequação e a difusão de novas metodologias e tecnologias e como visão ser reconhecido como 
provedor de soluções integradas para a indústria em Educação Profissional e Tecnologia e Inovação. 

 
Finalidade geral do SENAI 
 
Desenvolver competências por meio da Educação Profissional e dos Serviços de Tecnologia e Inovação 
para a indústria, contribuindo para o desenvolvimento industrial do país. 
 

O Departamento Regional de Sergipe 

 
Desde a sua criação, o SENAI Departamento Regional de Sergipe atende as necessidades na formação 
de jovens aprendizes, qualificação e habilitação profissional dos trabalhadores da indústria e demais 
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clientes cumprindo os objetivos institucionais alinhados às diretrizes e linhas estratégicas do 
Departamento Nacional. 
Para o desempenho adota um modelo organizacional que promove o desenvolvimento das 
competências de seu corpo técnico e administrativo que resulta na qualidade dos serviços prestados. 

 

Objetivos institucionais 

 

Art. 1º do Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial: 
a) Realizar em escolas instaladas e mantidas pela Instituição, ou sob forma de cooperação, a 
aprendizagem industrial a que estão obrigadas as empresas de categorias econômicas sob sua 
jurisdição, nos termos de dispositivo constitucional e da legislação ordinária; 
b) Assistir os empregados na elaboração e execução de programas gerais de treinamento do pessoal 
dos diversos níveis de qualificação, e na realização de aprendizagem metódica ministrada no próprio 
emprego; 
c) Proporcionar, aos trabalhadores maiores de 18 anos, a oportunidade de completar, em cursos de 
curta duração, a formação profissional parcialmente adquirida no local de trabalho; 
d) Conceder bolsas de estudo e de aperfeiçoamento e a pessoal de direção e a empregados de 
excepcional valor das empresas contribuintes, bem como a professores, instrutores, administradores 
e servidores do próprio SENAI; 
e) Cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a indústria e atividades 
assemelhadas.  

 
A Missão, Visão de Futuro e Valores do SENAI DR/SE: 

 

Quadro 4 – Missão, Visão e Valores 

Missão  Visão de futuro 
Ser reconhecido como provedor de 
soluções integradas para a indústria 
em Educação Profissional e 
Tecnologia e Inovação 

Valores 
Contribuir para o desenvolvimento 
industrial do estado de Sergipe e para 
elevar a competitividade da indústria 
brasileira, através da Educação 
Profissional e Serviços de Tecnologia e 
Inovação, promovendo a adequação e 
a difusão de novas metodologias e 
tecnologias. 

Ética; 
Transparência; 
Satisfação do Cliente; 
Inovação; 
Qualidade. 

 

Quadro 5 – Normas da UJ  

Normas da UJ 

Norma Endereço para acesso 

Normativo de criação do 
SENAI: Decreto Lei nº 4.048 de 22/06/42. 

http://www.portaldaindustria.com.br/senai/institucio
nal/regulamento  

Normativo de criação do SENAI DR SE: Ordem de Serviço nº 
11/48 

Documento interno 

Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industria
l: atualizado pelo Decreto nº 6.635 de 05 de novembro de 
2008. 

http://www.portaldaindustria.com.br/senai/institucio
nal/regulamento  

Outros documentos Endereço para acesso 

Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sis
tema Indústria, aprovado pelo ato Resolutório nº 391/200
9 do Conselho Nacional do SENAI em 28 de julho de 2009. 

Documento distribuído eletronicamente pelo 
Departamento Nacional 

http://www.portaldaindustria.com.br/senai/institucional/regulamento
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/institucional/regulamento
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/institucional/regulamento
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/institucional/regulamento
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Descritivo do Plano de Centros de Responsabilidade do Sis
tema Indústria: revisado pela Resolução nº 47/2017 do Co
nselho Nacional do SENAI em 13 de dezembro de 2017. 

Documento distribuído eletronicamente pelo 
Departamento Nacional 

Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Naciona
l de Aprendizagem Industrial – SENAI, aprovado por meio 
do Ato Ad Referendum nº 03/1998 de 28 de agosto de 199
8 e alterado conforme os seguintes documentos: Ato Ad 
Referendum nº 02/2001 de 24 de outubro de 2001 e 
publicado no D.O.U. de 26 de outubro de 2001; Ato Ad 
Referendum nº 03/2002 de 30 de outubro de 2002 e 
publicado no D.O.U. de 11 de novembro de 2002; Ato Ad 
Referendum nº 01/2006 de 21 de fevereiro de 2006 e 
publicado no D.O.U., Seção III, de 24 de fevereiro de 2006; 
Resolução nº 473/2011 de 29 de março de 2011 e 
publicado no D.O.U., Seção III, de 11 de maio de 2011 e 
Resolução nº 516/2011 de 29 de novembro de 2011 e 
publicado no D.O.U, Seção III, de 23 de dezembro de 2011.  

http://www.portaldaindustria.com.br/licitacoes  

Manual de Procedimentos Orçamentários e de Produção d
o SENAI, aprovado pela Resolução 45/2016 do Conselho N
acional do SENAI em 29 de novembro de 2016. 

Documento distribuído eletronicamente pelo 
Departamento Nacional 

Definição de Estrutura Organizacional Documento interno 

Código de Conduta Ética do Sistema FIES 
Documento interno. Disponível na intranet para todos 
os colaboradores 

Instruções de Serviço Documento interno 

Mapa Estratégico Documento interno 

Portarias Documento interno 

Resoluções Documento interno 

Política de Segurança da Informação 
Documento interno. Disponível na intranet para todos 
os colaboradores 

  

2.3- Ambiente de atuação 
 
O SENAI DR/SE atua em vários setores industriais, através da Educação Profissional e Tecnológica, dos 
Serviços de Tecnologia e Inovação, promovendo a Educação e a transferência de tecnologias 
industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria no estado de Sergipe, através da 
oferta de cursos nas áreas de Alimentos e Bebidas, Automação, Automotiva, Construção Civil, Couro e 
Calçados, Eletroeletrônica, Gestão, Madeira e Mobiliário, Metalmecânica, Petróleo e Gás, Segurança 
no Trabalho, Tecnologia da Informação, Têxtil e Vestuário, entre outras. 
 
O estado de Sergipe possui riquezas minerais, como petróleo e gás, além de possuir outros minérios 
como a silvinita, carnalita e o calcário, sendo através deste último considerado o maior produtor 
nordestino de cimento. Possui um parque industrial pequeno, sobretudo nos setores de extrativo 
mineral, já citado, de alimentos e bebidas, calçados, têxtil e confecções, minerais não metálicos, além 
da Construção civil e do agronegócio (laranja, cana-de-açúcar e fruticultura irrigada), para a pecuária 
leiteira e para o turismo. 
 
Sergipe é o sexto estado menos populoso do país, com 2,3 milhões de habitantes, apresenta o quinto 
menor PIB do Brasil, e um PIB industrial equivalente à 0,6% da indústria nacional. 
 

http://www.portaldaindustria.com.br/licitacoes
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O segmento industrial do estado é pouco representativo. De acordo com o Perfil das Indústrias nos 
Estados da Confederação Nacional da Indústria, o estado possuía 2.922 empresas industriais em 2017, 
que corresponde a 0,6% do total de empresas que atuam no setor industrial do Brasil, sendo, 72% 
microempresas, 21% pequenas empresas, 5,3% médias empresas e 1,6% grandes empresas. 
 
Estes estabelecimentos industriais estão divididos em atividades diversas, sendo que as principais, 
apresentadas a seguir, representam juntas 87% da indústria do estado. 
 
Figura 2 - Perfil da Indústria por atividade econômica 

Fonte: CNI – Perfil da Indústria nos Estados 
 

O ano de 2018, apesar de apresentar pequeno crescimento econômico no país, ainda sofreu efeitos 
da crise econômica e política de 2017, apresentando melhorias ainda tímidas. O ano também foi muito 
marcado por muitas oscilações e incertezas, dificultando a geração mais forte de empregos, tão 
importante para a melhoria do ambiente econômico e social. 
 
Apesar da economia Sergipana sentir os efeitos das oscilações no ambiente econômico nacional, 
o Setor Público apresentou alguns dados positivos, como o crescimento do Fundo de Participação dos 
Estados (FPE), que teve aumento real de 2,9%, do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) que 
teve avanço real de 5,9%, e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) que apresentou crescimento de 5,9% em seus 
repasses. O repasse de royalties para Sergipe, em 2018, totalizou R$ 84,4 milhões, com variação 
positiva de 20,8% em relação ao montante acumulado em 2017, em termos nominais. 
 
Dentre os riscos identificados para atuação de mercado da entidade, destacamos a redução no 
quantitativo de contratos de prestação de serviços voltados à indústria, gerando impacto direto na 
receita de serviço. Como estratégia para mitigar esses riscos a entidade, identificou melhor a 
necessidade dos clientes, buscou parcerias e ofertou novos produtos, a exemplo do curso técnico de 
nível médio integrado ao ensino médio em desenvolvimento de sistemas, tendo iniciado como piloto 
essas modalidades de ensino em 2017.  
 
Com relação ao comércio exterior, Sergipe teve queda em suas exportações, que recuou 18,6%, 
quando comparado ao ano anterior. Do outro lado da balança, as importações aumentaram 39,4%. O 
resultado foi um déficit de US$ 118 milhões na Balança Comercial. 
                 
Em Sergipe, o saldo (total de admissões menos total de desligamentos) foi de 841 empregos formais. 
A Construção Civil teve forte impacto positivo com a criação de 1.221 vagas. O setor de Serviços 
também apresentou aumento de postos de trabalho, totalizando 1.024 empregos. Já os segmentos da 
Indústria de Transformação e Extrativa Mineral apresentaram saldos negativos de -515 e -144 postos 
de trabalho, respectivamente. 
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O SENAI Sergipe no âmbito da Educação Profissional disponibiliza uma carteira de cursos técnicos, 
qualificação profissional, iniciação profissional, aperfeiçoamento profissional, aprendizagem e 
especialização técnica que são realizados sob demanda ou com turmas abertas para a comunidade. 

No âmbito do Serviços de Tecnologia disponibiliza assessoria técnica, consultorias, gestão da inovação 
em parceria com o IEL, serviços laboratoriais, serviços de calibração, serviços de metrologia, eficiência 
energética, serviços especializados. 

No âmbito da Educação Profissional, mantêm o portfólio de cursos atualizado podendo fazer 
customizações e adequações para atender às especificidades da indústria. 

Disponibiliza vários títulos de Cursos Técnicos: 

 Administração - presencial 
 Logística – presencial ou em EAD 
 Edificações – presencial ou em EAD 
 Eletrotécnica - presencial  
 Segurança do Trabalho – presencial/EAD 
 Automação – presencial ou em EAD 
 Eletroeletrônica – presencial ou em EAD 
 Mecânica – presencial  
 Eletromecânica - presencial 
 Redes de Computadores - presencial 
 Desenvolvimento de Sistemas (TI) - presencial  
 Informática – presencial 
 Desenvolvimento de Suporte de Informática – presencial 

 
Para cumprimento das Normas de Segurança, o SENAI oferece treinamento presencial em normas de 
Segurança, estando algumas delas relacionadas abaixo: 

 NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade 
 SEP – Sistema Elétrico de Potência 
 NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de 

Materiais  
 NR 35 – Trabalho em Altura 
 NR 13 – Caldeiras e Vasos de Pressão 

 
No âmbito de Cursos de Qualificação Profissional, o SENAI disponibiliza vários títulos, podendo alguns 
deles serem ministrados de forma presencial ou na metodologia EAD. São eles: 

EAD 
 
 Almoxarife 
 Comandos Elétricos 
 Eletricista Industrial 
 Assistente de Controle da Qualidade 

 
Presencial 
 
Eletroeletrônica 
 Eletricista Industrial 
 Eletricista Instalador Predial De Baixa Tensão 
 Eletrônico De Manutenção Industrial 
 Eletrônico de Manutenção Industrial 

Alimentos 
 Confeitaria Fit 
 Confeiteiro 
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 Salgadeiro 
 Técnicas Avançadas De Confeitaria Com Pasta Americana 
 Técnicas De Fabricação De Produtos Juninos 
 Técnicas De Fabricação De Produtos Natalinos 
 Técnicas De Fabricação De Produtos Pascais 

Automação 
 Automação Elétrica Industrial 
 Especialização Técnica De Nível Médio  
 Em Instrumentação E Controle De Processos Industriais 
 Instrumentista Eletricista Industrial 
 Técnico Em Automação 
 Técnico Em Automação Industrial 

Metalmecânica 
 Metalomecânica 
 Caldeireiro 
 Mecânico de manutenção em equipamentos industriais 
 Soldador - MAG em tubos de aço carbono 
 Soldador - TIG em tubos de aço carbono 
 Soldador no processo eletrodo revestido em aço carbono 

Tecnologia da Informação 
 Excel básico 
 Informática básica 
 Lógica de programação 

Têxtil e Vestuário 
 Modelagem Plana de Moda Fitness 
 Modelagem, Corte e Costura de Vestido sob Medida 

Automotiva 
 Eletricista de Automóveis 
 Gerenciamento Eletrônico de Motor Diesel 
 Mecânico de Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves 
 Mecânico de Manutenção em Motores Ciclo Otto 
 Mecânico de Motocicletas 
 Mecânico de Motores a Diesel 

Madeira e Mobiliário 
 Marceneiro de Móveis 

Couro e Calçados 
 Confeccionador de Acessórios em Couro (Malas de viagens, bolsas, mochilas 

e carteiras) 
 

As competências que são necessárias a vários tipos de profissões são chamadas de Competências 
Transversais. O SENAI disponibiliza 12 títulos de cursos de curta duração (14h) na modalidade EAD. São 
eles: 

 Consumo Consciente de Energia 
 Metrologia 
 Educação Ambiental 
 Segurança do Trabalho 
 Empreendedorismo 
 Tecnologia da Informação e Comunicação 
 Fundamentos da Logística 
 Propriedade Intelectual 
 Lógica de Programação 
 Noções Básicas de Mecânica Automotiva 
 Finanças Pessoais 
 Desenho Arquitetônico 
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Pensando na capacitação das indústrias e empresas para atuação como Indústria 4.0, o SENAI 
introduziu 4 novos cursos de Aperfeiçoamento em sua oferta: 

 Inspirar, Transformar e Aprender – A Educação para a Indústria 4.0 
 Conectando a Indústria Avançada 
 Programação Móvel IOT 
 Explorando o Big Data  

 
Os egressos de Cursos Técnicos podem se especializar em uma determinada área de conhecimento 
dentro do Eixo Tecnológico. 

Uma grande oportunidade para os técnicos que já trabalham em determinados processos, mas sem a 
especialização formalizada. Atualmente oferecemos os títulos e destacamos os mais aderentes ao 
segmento: 

 
 Especialização Técnica de Nível Médio em Geração e Distribuição de Energia Elétrica 
 Especialização Técnica de Nível Médio em Instrumentação e Controle de Processos Industriais  
 

O SENAI utiliza o Catálogo Nacional de Cursos de Aprendizagem, desenvolvendo cursos na Modalidade 
Aprendizagem Industrial na metodologia SENAI de Educação Profissional, atendendo aos requisitos da 
legislação em vigor e oferecendo oportunidade para a formação de novos trabalhadores nas áreas 
específicas da indústria. Dentre os diversos títulos de cursos citamos: 

 Mecânico de Manutenção em Motores Diesel  
 Mecânico de Manutenção de Automóveis 
 Eletricista Instalador Predial  
 Eletricista Industrial 
 Assistente Administrativo 
 Auxiliar de Manutenção Predial 
 Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais 
 Mecânico de Usinagem Convencional 
 Costureiro de Produção de Moda Intima 
 Costureiro Industrial do Vestuário 
 Operadores de Máquinas de Cortar, Costura e Montar Calçados 
 Operador de Computador 

 
As turmas são abertas mediante demanda para cumprimento de cotas e planejamento anual do SENAI 
com base nos recursos disponibilizados.   

A Supervisão de Tecnologia e Inovação –STI disponibiliza serviços de: 
 
 
• Meio Ambiente 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Elaboração e implantação de Programa de educação ambiental  
Gestão de Resíduos da Construção Civil  
Licenciamento Ambiental e Elaboração de Programas  
Auditoria ambiental 
 
• Eficiência Energética 

Prontuário das instalações elétricas 
Eficiência energética na iluminação, 
Inspeção termográfica de instalações elétricas 
Medição da resistência elétrica em malha de aterramento 
Elaboração de projetos elétricos para micro e pequenas empresas e de SPDA 
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• Tecnologia 
Desenvolvimento de produtos (Software) 
 
• LACAPT – Laboratório de Calibração de Pressão e Temperatura 

Calibração de Manômetro Analógico/Digital Classes A4, A3, A2 e A1 
Calibração de Manômetro Analógico/Digital Classes A B, C e D 
Calibração de Transmissor de Pressão 
Calibração de Indicadores 
Calibração de Transmissor de Temperatura 
Calibração de Termômetro bimetálico 
Calibração de Termômetro de líquido em vidro 
Calibração de Termorresistência 

 
• LEMC - Laboratório de Ensaios de Materiais Da Construção Civil 

Ensaios em Blocos Cerâmicos para alvenaria estrutural e de vedação 
Ensaios em Peças e artefatos de cimento 
Ensaios em Concreto Endurecido 
Ensaios em Argamassa 
Ensaios em Blocos de concreto para alvenaria 
Ensaios em Agregados para Concreto 
Ensaios em Concreto Fresco 
 
• Consultoria em Alimentos 

Consultoria de Intervenção Tecnológica em Laticínios 
Consultoria para Elaboração dos Programas de Autocontrole do Ministério da Agricultura 
Consultoria para Otimização de Layouts 
Auditoria para avaliação de implantação de norma ISO 22.000 
Auditoria para avaliação de implantação de sistema APPCC  
Implantação das Boas Práticas de Fabricação / Manipulação de Alimentos   
Implantação de normas de Segurança dos Alimentos NBR ISO 22000 
Implantação de normas de Segurança dos Alimentos FSSC 22000 
Implantação de normas de Segurança dos Alimentos IFS FOOD  
Orientação para Obtenção de Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Estadual (SIE) e Federal (SIF)  
Suporte Técnico para Diretrizes de Rótulo - Informação Nutricional 
Implantação de procedimentos Operacionais padrão (POP) / PPHOS 
Boas práticas de laboratório 
Desenvolvimento de Produto (Teste de vida de prateleira, conservação etc.) 
 
• Gestão 

Treinamento em Ferramentas da Qualidade 
Implantação do Programa 5S 
Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade – NBR ISO 9001:2015 (Parceria IEL) 
Padronização e Melhoria dos Processos para redução de custos 
Estudo de Otimização de Processos e Produtos; 
Consultoria para Implantação da ferramenta TPM 
Consultoria de Implantação da Ferramenta “Análise sensorial Aplicada” ao controle de qualidade da 
empresa 
Implantação de Sistema de Gestão Integrado. 
Consultoria em Planejamento e Controle dos Processos Produtivos 
Adequação de Processos e Produtos para atendimentos aos PSQs/PBQP-H 
Adequação de Produtos à NRs, exportação e regulamentos técnicos 
Auditoria em Sistema de Gestão da Qualidade (SiAC - PBQP-H)  
Auditoria na norma ISO 14001:2015 
Auditoria na norma OSHAS 18001:2007 
Implantação da Norma ABNT - ISO 14001  
Implantação da Norma ABNT - ISO 17025  
Auditoria na norma NBR ISO 9001:2015 
Auditoria na norma NBR ISO 9001:2015 
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O orçamento da entidade elaborado de acordo com as ações traçadas no Plano de Ação para o 
exercício, contempla as principais ações no âmbito da Educação Profissional e STI, além de recursos 
para pessoal e encargos, manutenções e investimentos na entidade, capacitações e projetos que 
agregam valores aos cursos.  
 
Segue abaixo Quadro 6, que detalha o perfil dos dirigentes e gestores. 
 
Quadro 6 – Perfil dos gestores e dirigentes 

Áreas  Competências  Titular  Cargo 

Direção Regional 

Planejar e acompanhar a estratégia do SENAI/SE visando 
fortalecer a imagem no mercado e assegurar os resultados pelo 
melhor custo e cumprindo todas as resoluções emanadas do 
Conselho Regional e do Presidente. 

Paulo Sergio 
de Andrade 
Bergamini 

Diretor Regional 

Gerência 
Compartilhada 

de Controladoria 

Assessorar a Direção Regional do SENAI, Superintendência 
Corporativa da FIES e Presidência do Conselho Regional e 
diretores de unidades operacionais, elaborar e gerir o 
Planejamento Estratégico, o orçamento e do controle dos 
Processos Administrativos, financeiro, contabilidade, custos e 
de Produção. Gerir os recursos financeiros da entidade, 
provendo informações sistemáticas sobre a utilização e 
previsão de fundos para a tomada de decisão; Coordenar o 
orçamento da área e dos processos de Arrecadação Direta, 
Tesouraria, Contas a Receber e Contas a Pagar, interlocutora 
junto aos órgãos de controle CGU e TCU. 
 

Adriana 
Meneses de 

Gois 

Gerente 
Compartilhada de 

Controladoria 

Gerência 
Compartilhada 

de Pessoas 

Gerenciar as atividades da área de atuação, visando assegurar 
o cumprimento da legislação pertinente e o cumprimento das 
normas do SENAI/SE; Responsabilizar-se pelo recrutamento e 
seleção e treinamento de profissionais atraindo profissionais de 
talento para a empresa; Acompanhar a execução dos 
orçamentos, visando à consecução dos objetivos de resultados 
estabelecidos; Desenvolver e implementar as políticas de 
recursos humanos em toda a unidade de negócio; Assegurar a 
conformidade legal das práticas de recursos humanos, de 
acordo com as exigências legais, planejar e gerenciar 
programas de treinamento e desenvolvimento dos 
profissionais na avaliação de performance, preparando 
orçamento da área, e revendo estrutura de remuneração,  
gerenciar processos de seleção, testes, entrevistas e integração 
de novos colaboradores. 

Ivonete 
Barbosa 
Santos 

Almeida 

Gerente 
Compartilhada de 

Pessoas 

Gerência 
Compartilhada 

de Tecnologia da 
Informação. 

Elaborar projetos, implantação, racionalização e redesenho de 
processos, incluindo desenvolvimento e integração de 
sistemas, com a utilização de alta tecnologia;  Gerenciar 
equipes da área, orientando e passando as diretrizes dos 
projetos de Tecnologia da Informação; Controlar os serviços de 
sistemas operacionais e de banco de dados;  Gerenciar os 
recursos humanos participantes das tecnologias da informação;  
Acompanhar e definir rotinas na área de tecnologia da 
informação; Orientar e supervisionar as atividades de 
informatização dos processos e sistemas da empresa, visando 
assegurar a disponibilidade de sistemas informatizados. 

Márcio 
Giovanni 

Oliveira Souza 

Gerente 
Compartilhada de 

Tecnologia da 
Informação. 
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Gerencia de 
Educação 

Profissional 

Promover ações que visem o desenvolvimento de novas 
tecnologias educacionais visando os padrões de qualidade em 
todas as unidades para contribuir com o desenvolvimento 
industrial como provedor de soluções integradas para industria 
em Educação Profissional, Tecnologia e invocação do Estado de 
Sergipe tendo o suporte dos processos pedagógicos, secretaria, 
biblioteca, tecnologia educacional e educação a distância para 
todas unidades operacionais. 

Silvia Regina 
Delmondes 

Freitas 

Gerente de 
Educação 

Profissional 

Gerência de 
Relações com 

Mercado 

Gerenciar e estruturar atividades relacionadas ao mercado, 
envolvendo análise de dados sobre concorrência, 
consumidores, tendências e cenários, com o objetivo de definir 
políticas e processos e subsidiar informações na busca por 
oportunidades de crescimento e inovação; Gerir o 
planejamento e desenvolvimento de Marketing; realizar 
atendimento de vendas de pessoas físicas e Pessoas jurídicas; 
realizar ações de vendas e divulgações de cursos e serviços do 
SENAI/SE 

Paulo Sergio 
de Andrade 
Bergamini 

Diretor Regional 

Departamento Regional Sergipe 
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3- Planejamento organizacional e desempenho 
orçamentário e operacional 
 
Como forma de atuação da gestão para o alcance de resultados, o SENAI/SE desde 1998 está 
certificado pela NBR ISO 9001. Atualmente certificado pela ABS Quality Evaluations, o Sistema de 
Gerenciamento da Organização foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da 
Norma ISO 9001:2015. Todos os processos possuem procedimentos e estão mapeados através de 
fluxogramas, possuindo implantado o Sistema de Gestão da Qualidade, com escopo na Educação para 
o Trabalho e a Cidadania, Desenvolvimento e Realização de Cursos Técnicos, Cursos de Qualificação, 
Cursos de Aperfeiçoamento e Cursos de Aprendizagem, que especifica para cada tipo de processo seus 
objetivos, responsabilidades e procedimentos adotados para execução das atividades relacionadas. 
Convergindo para a padronização e alinhamento dos processos, além do BSC mapa estratégico, entre 
outros sistemas de controle de gestão.  
 

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 
 
Este item trata dos resultados provenientes das ações planejadas pelo SENAI DR/SE a partir do 
Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022 descrevendo analiticamente os 
resultados obtidos em relação ao planejamento inicial, análise dos indicadores de resultado, principais 
desafios a serem enfrentados, descrição das principais ações orçamentárias vinculadas, avaliação do 
resultado e ações para melhoria contínua do desempenho.  
 
A Agenda Estratégica define quatro Focos Estratégicos de atuação, sendo que dois deles são vinculados 
à atuação do SENAI: (1) Educação; (2) Tecnologia e Inovação. Cada Foco contém os objetivos 
estratégicos previstos, nominados como Direcionadores Estratégicos, os quais são apresentados 
abaixo: 
 
Foco Educação:  
 

 Ampliar a qualidade da educação profissional e do ensino superior de acordo com a 
necessidade da indústria, consolidando a metodologia SENAI de educação profissional.  

 
Foco Tecnologia e Inovação:  
 

 Promover soluções de serviços de tecnologia e inovação adequados às demandas e aos 
desafios da indústria de forma sustentável. 
 

O Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022 reflete o sentido de urgência em 
relação às questões pertinentes à elevação da escolaridade do trabalhador, à preparação dos jovens 
para o ambiente profissional, à redução dos afastamentos do trabalho e à promoção da saúde do 
trabalhador.  
 
Apresentamos a seguir a descrição e análise dos resultados por Grandes Desafios/Objetivos 
Estratégicos:  
 
Além dos Direcionadores Estratégicos, o Conjunto Estratégico contém significativo rol de Grandes 
Desafios, que serão apresentados a seguir, relacionados por Foco Estratégico. 
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Foco Estratégico: EDUCAÇÃO  
 
Direcionador Estratégico:  
 
DE.03 | Ampliar a qualidade da educação profissional e do ensino superior de acordo com a 
necessidade da indústria, consolidando a metodologia SENAI de educação profissional.  
 
Grandes Desafios:  
 
GD.03 | Assegurar, no mínimo, 95% de preferência das empresas pelos egressos dos cursos do SENAI, 
considerando os cursos técnicos de nível médio;  
 
GD.04 | Elevar para níveis “adequados” ou “avançado”, no mínimo, 75% dos concluintes na avaliação 
de desempenho de estudantes; 
 
GD.06 | Realizar 20% das matrículas dos cursos de qualificação profissional e dos cursos técnicos de 
nível médio por meio de educação a distância;  
 
Foco Estratégico: TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
 
Direcionador Estratégico:  
 
DE.09 | Promover soluções de Serviços de Tecnologia e Inovação adequados às demandas e aos 
desafio da indústria de forma sustentável.  
 
Grandes Desafios:  
 
GD.22 | Garantir 70% de sustentabilidade na prestação de Serviços de Tecnologia e Inovação. 
 
Apresentamos a seguir a descrição e análise dos resultados por Grandes Desafios/Objetivos 
Estratégicos: 
 
3.1.1- Assegurar, no mínimo, 95% de preferência das empresas pelos egressos dos cursos do SENAI, 
considerando os cursos técnicos de nível médio. 

 
i. Descrição  

 

Descrição geral 

Assegurar a preferência de 95% das empresas pelos egressos dos cursos do SENAI é um desafio muito 
significativo levando em consideração o grande volume de profissionais capacitados nos últimos 
cinco anos. O índice revela a qualidade dos profissionais capacitados, o que contribui sobremaneira 
com a melhoria da força de trabalho da indústria e, consequentemente, ganhos na produtividade do 
trabalho. 

Responsável:  Sílvia Regina Delmondes Freitas Dantas 

CPF: 170.665.065-53 

Cargo: Gerente de Educação Profissional 

 
ii. Análise  
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ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas 
propostas para o período. 
 
Seguindo os itinerários do Departamento Nacional, os quais apresentam os desenhos curriculares que 
norteiam a proposta pedagógica dos cursos técnicos ofertados pelo DR-Sergipe e orienta a prática 
docência e todos os processos relacionados com a educação profissional, os resultados obtidos no ano 
de 2018 consolidam os objetivos de aliar a teoria com a prática e dessa forma ofertar ao mercado de 
trabalho, profissionais capacitados. 
 
A pesquisa de acompanhamento de Egressos é aplicada e um dos itens monitorados é avaliação dos 
supervisores diretos dos egressos inseridos no mercado de trabalho. Com os resultados obtidos na 
pesquisa de acompanhamento de Egressos, o SENAI/SE visa dar continuidade à melhoria dos cursos 
técnicos ofertados assim como atendimento às demandas ainda não ofertadas. 
 
ii.b- Análise dos indicadores de resultado. 

 

 
 
Descrição detalhada de cada indicador: 

 
Nome do Indicador: Índice de preferência da indústria pelos egressos dos cursos técnicos de nível 
médio do SENAI. 
Unidade de medida: Percentual (%) 
Periodicidade de apuração: Anual 
Polaridade: Quanto Maior, Melhor 
Fórmula de cálculo: (Resultado da pesquisa de acompanhamento de egressos do SENAI, no quesito 
preferência das empresas por contratação de egressos do SENAI) 
 
Análise: 
 
O resultado obtido na última etapa de acompanhamento dos concluintes do ciclo 2016-2018, na 
variável de avaliação das empresas, vem consolidar a proposta apresentada com relação à formação 
dos concludentes nos cursos Técnicos do SENAI, onde a prática é enaltecida e os investimentos 
voltados à modernização dos laboratórios utilizados e atualização tecnológica dos instrutores.  
 

95%

100,0%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

Previsto Realizado

Índice de preferência das empresas pelos egressos de 
cursos técnicos de nível médio do SENAI
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Além de serem preferência unânime entre as empresas pesquisadas, a média de adequação das 
competências de gestão, básicas e específicas alcançaram a média 9,3 no ciclo 2016-2018, mantendo-
se o mesmo patamar alcançado na última pesquisa realizada, demonstrando dessa forma a 
preocupação da instituição em manter seus níveis de excelência. 
  
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade 
Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos. 
 
Objetivando o alcance das estratégias traçadas, a Gerência de Educação e a Gerência de Relações com 
o Mercado, atuam em conjunto para que possa haver a maior integração e/ou interação entre os 
produtos ofertados e o atendimento aos clientes físicos e jurídicos, primando sempre pela qualidade 
do serviço disponibilizado e alcance da satisfação dos clientes. 
 
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 
relacionadas ao objetivo estratégico. 
 

 Quadro 7 - Resultado das principais ações – objetivo 3.1.1 

 
Resultados 

 

Orçamentário Físico Unidad
e de 

medida Orçado Retificado Suplementado Transposto Realizado Previsto Realizado 

Técnico de 
Nível Médio 
Presencial 

5.248.089,00  6.040.066,00  4.318.952,00  4.338.952,00  4.046.364,04  1.712 1.650 Qtd 

Técnico de 
Nível Médio 
a Distância 

201.296,00  245.370,00  238.770,00  238.775,00  120.915,70  618 479 Qtd 

Técnico de 
Nível Médio 
Integrado 

524.242,00  628.496,00  629.096,00  575.621,00  424.295,24  144 77 Qtd 

 
  

ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano 
Estratégico. 
 
O alcance de meta pactuada junto ao Departamento Nacional e a melhoria e/ou manutenção da 
qualidade de ensino, continuam sendo os principais desafios a serem alcançados e ou mantidos, 
permitindo dessa forma os ganhos sucessivos ao longo do ano.   
 
iii. Conclusão  

 
iii.a- Avaliação do resultado 
 
Os índices de satisfação tanto para clientes pessoa física e pessoa jurídica, finalizaram com 
percentuais acima da meta estipulada, consolidando desta maneira o compromisso na busca 
constante de qualidade na oferta dos cursos na instituição. Porém, mesmo diante dos resultados 
dos índices satisfatórios é necessário continuar buscando atender ao setor industrial, identificando 
quais as suas necessidades e adotando medidas que venham a acompanhar os egressos oriundos 
do SENAI e buscando capacitá-los de forma contínua. 
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
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Para 2019, o desafio está em modernização das instalações, ampliação da oferta de cursos técnicos 
em atendimento ao setor industrial e maior integração dos alunos no ambiente escolar a partir de 
experiências que possam ser vivenciadas na teoria e prática. E dessa forma, manter o índice de 
preferência das empresas pelos egressos do SENAI.  
 
3.1.2- Elevar para os níveis “adequado” ou “avançado”, no mínimo, 75% dos concluintes na 
avaliação de desempenho de estudantes 

 
i. Descrição  

 

Descrição geral 

Avaliar em larga escala o desempenho dos estudantes do SENAI, com o objetivo de promover 
melhorias no ensino e na aprendizagem, bem como na gestão escolar, tendo como referência o 
perfil profissional nacional e os itinerários formativos.  

Responsável:  Sílvia Regina Delmondes Freitas Dantas 

CPF: 170.665.065-53 

Cargo: Gerente de Educação Profissional 

 
ii. Análise  

 
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas 
propostas para o período. 
 
O resultado foi satisfatório visto que a meta superada em 16,8%. 
 
Para a melhoria do desempenho, foram desenvolvidas várias ações integradas, junto às equipes 
técnicas e pedagógicas das Unidades Operacionais, tais como:  análise dos resultados obtidos em anos 
anteriores, visando identificar as capacidades técnicas sensíveis e plano de ação para melhoria, 
capacitações em situações de aprendizagem e elaboração de itens e supervisões técnicas e 
pedagógicas dos processos de ensino aprendizagem. 
 
ii.b- Análise dos indicadores de resultado. 

 

 
 
Descrição detalhada de cada indicador: 

75%

87,6%

68%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
84%
86%
88%
90%

Previsto Realizado

Índice de Alunos e egressos do SENAI avaliados nos níveis "Adequado" 
ou Avançado"



 

 32 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SENAI/SE 

 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SENAI/SE 

 

 
Nome do Indicador: Índice de alunos e egressos do SENAI avaliados nos níveis "Adequado" ou 
Avançado" 
Unidade de medida: Percentual (%) 
Periodicidade de apuração: Anual 
Polaridade: Quanto Maior, Melhor 
Fórmula de cálculo: [ (Quantidade de alunos e egressos avaliados no nível “Adequado” + nível 
“Avançado”) / (Quantidade total de alunos aptos para avaliação (80% a 99% do curso) + (quantidade 
de egressos participantes do processo avaliativo (100% do curso))) ]*100 
 
Análise: 
 
O resultado obtido pelo SENAI/SE no Sistema de Avaliação da Educação Profissional – SAEP em 2018, 
foi de 87,6% dos estudantes concluintes nos níveis Adequado e Avançado. Este resultado confirma que 
as ações adotadas pelo SENAI/SE, junto à equipe pedagógica, instrutores e equipe técnica da Gerência 
de Educação Profissional, tais como:  análise das capacidades técnicas exigidas no perfil profissional 
dos cursos técnicos,  apropriação da Metodologia SENAI de Educação Profissional, Capacitações de 
instrutores em Situações de Aprendizagem e elaboração de itens, supervisões técnicas e pedagógicas 
dos processos de aprendizagem e sensibilização dos alunos e instrutores sobre a importância da 
avaliação de desempenho, capacitações em situações de aprendizagem e elaboração de itens e 
supervisões técnicas e pedagógicas dos processos de ensino aprendizagem, vêm atingindo o objetivo 
proposto. 
  
A Avaliação de Desempenho de Estudantes tem como objetivo avaliar em larga escala o desempenho 
dos estudantes do SENAI e promover melhorias no ensino e na aprendizagem, bem como na gestão 
escolar, tendo como referência o perfil profissional nacional e os itinerários formativos. 
  
Na Avaliação de Desempenho de Estudantes – Edição 2018, o SENAI Sergipe participou com 435 
estudantes concluintes dos Cursos Técnicos em: Administração, Automação, Edificações, 
Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Informática, Logística, Manutenção e Suporte em 
Informática, Mecânica, Petróleo e Gás, redes de Computadores e Segurança do Trabalho e garantindo 
o primeiro lugar, pela 4ª vez, na classificação nacional. 
 
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade 
Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos. 
 
Analisando os macroprocessos envolvidos para o alcance do objetivo estratégico, apontamos a 
Gerência de Educação Profissional e a Gerência de Relações com o Mercado que integradas orientam 
para uma maior aproximação com os clientes (empresas e comunidade) e nortear o desenvolvimento 
de produtos mais indicados às necessidades do mercado.  
 
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 
relacionadas ao objetivo estratégico. 
 

 Quadro 8 - Resultado das principais ações – objetivo 3.1.2 

  
Resultados 

  

Orçamentário Físico Unidad
e de 

medida Orçado Retificado Suplementado Transposto Realizado Previsto Realizado 

Técnico de 
Nível Médio 
Presencial 

5.248.089,00  6.040.066,00  4.318.952,00  
4.338.952,

00  
4.046.364,04  1.712 1.650 Qtd 
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Técnico de 
Nível Médio 
a Distância 

201.296,00  245.370,00  238.770,00  238.775,00  120.915,70  618 479 Qtd 

Técnico de 
Nível Médio 
Integrado 

524.242,00  628.496,00  629.096,00  575.621,00  424.295,24  144 77 Qtd 

 
  

ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano 
Estratégico. 

Para 2019, o desafio está em manter as ações adotadas em 2018 e continuar atingindo a meta 
estabelecida ou superá-la.  

 
iii. Conclusão  

 
iii.a- Avaliação do resultado 
 
Os cursos técnicos avaliados em 2018 mostraram que as situações de aprendizagem desenvolvidas em 
sala de aula com os alunos, contemplaram as capacidades técnicas, os objetos de conhecimento e os 
elementos de competência das matrizes de referência, atingindo assim, o perfil de saída exigido pelo 
mercado de trabalho.    
 
Este resultado reafirma o compromisso do SENAI Sergipe com a qualidade de ensino na Educação 
Profissional, o apoio à competitividade da indústria sergipana e a manutenção de um sistema 
educacional capaz de garantir as competências profissionais demandadas pelo mundo do trabalho. 
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
 
Analisar os resultados por curso, identificando as capacidades técnicas sensíveis para desenvolver 
atividades que possam sanar as dificuldades apresentadas, elevando o nível de conhecimento dos 
alunos. 
 
3.1.3- Realizar 20% das matrículas dos cursos de qualificação profissional e dos cursos técnicos de 
nível médio por meio de educação a distância 

 
i. Descrição  

 

Descrição geral 

Na busca por um curso profissionalizante, a educação a distância vem ao encontro das demandas 
dos interessados que convivem com desafios como a falta de tempo ou a necessidade de 
percorrerem longas distâncias entre trabalho, escola e residência. 

Responsável:  Sílvia Regina Delmondes Freitas Dantas 

CPF: 170.665.065-53 

Cargo: Gerente de Educação Profissional 

 
ii. Análise  

 
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas 
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propostas para o período. 
 
Para 2018 o planejamento de oferta de cursos EAD, constava a oferta expressiva de cursos técnicos de 
nível médio em relação à qualificação profissional, visto as experiências pouco exitosas dos anos 
anteriores. 
 
Na realização dos cursos em EAD, o trabalho de acompanhamento pedagógico, qualidade dos 
docentes, material didático e os recursos tecnológicos empregados nos cursos, foram fundamentais 
para garantir a satisfação do cliente com os cursos. 
 
ii.b- Análise dos indicadores de resultado. 

  

 
 

Descrição detalhada de cada indicador: 
 

Nome do Indicador: Percentual de matrículas em EAD 
Unidade de medida: Percentual (%) 
Periodicidade de apuração: Mensal 
Polaridade: Quanto Maior, Melhor 
Fórmula de cálculo: [ (Total de matrículas em EAD nos cursos de qualificação profissional e técnicos 
de nível médio) / (total de matrículas em cursos de qualificação profissional e técnico de nível médio) 
]*100 
 
Análise: 
 
No ano de 2018 foram realizadas 495 matrículas na modalidade da Educação a Distância (Habilitação 
Técnica + Qualificação Profissional). Destas, 479 matrículas para cursos de habilitação técnica e 16 em 
cursos de qualificação profissional. Os números atingiram o índice de 8,3% de matrículas de EAD em 
relação às matrículas de cursos presenciais para habilitação técnica e qualificação profissional, ficando 
abaixo do índice definido pelo Departamento Nacional, mas superior ao índice de 2017 que foi de 
6,8%. 
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Segundo os obstáculos apresentados, podemos registrar os seguintes pontos: 
 
* O mercado não reagiu a oferta das vagas para os cursos de qualificação profissional na modalidade 
a distância; 
 
* Reflexo do contexto econômico nacional que tem refletido também em cursos presenciais e também 
em outros departamentos regionais; 
 
* O público da região não tem a cultura de realizar cursos a distância e quando escolhem fazer, 
preferem os cursos técnicos. 
 
Em análise dos resultados obtidos em 2018, podemos destacar conquistas em diferentes atividades 
nas áreas acompanhadas – Conquistas como a formalização da parceria com a Google para utilização 
das ferramentas do pacote Google for Education e da Implantação do SENAI LAB nas unidades 
operacionais, mas destaco aqui a grande evolução das atividades da EAD, onde no final de dezembro 
de 2015 tínhamos o acompanhamento de 367 alunos em turmas de habilitação técnica em EAD ou 
com CH de até 20% a distância. Agora no final de dezembro de 2018, já atendemos a pouco mais de 
1.470 alunos através dos ambientes virtuais da EAD – dado que representa um aumento de mais de 
300% nas atividades de acompanhamento da EAD desde 2015. 
 
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade 
Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos. 
 
Analisando os macroprocessos envolvidos para o alcance do objetivo estratégico, apontamos a 
Gerência de Educação Profissional e a Gerência de Relações com o Mercado que integradas orientam 
para uma maior aproximação com os clientes (empresas e comunidade) e nortear o desenvolvimento 
de produtos mais indicados às necessidades do mercado.  
 
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 
relacionadas ao objetivo estratégico. 
 

 Quadro 9 - Resultado das principais ações – objetivo 3.1.3 

  
Resultados 

  

Orçamentário Físico Unidade 
de 

medida 
Orçado Retificado Suplementado Transposto Realizado Previsto Realizado 

Qualificação 
Profissional 
Presencial 

6.879.959,00  6.806.079,00  6.851.888,00  6.899.634,00  6.143.261,86  2.965 4.271 Qtd 

Qualificação 
Profissional 
a Distância 

0,00  750,00  800,00  800,00  24,73  50 16 Qtd 

Técnico de 
Nível Médio 
Presencial 

5.248.089,00  6.040.066,00  4.318.952,00  4.338.952,00  4.046.364,04  1.712 1.650 Qtd 

Técnico de 
Nível Médio 
a Distância 

201.296,00  245.370,00  238.770,00  238.775,00  120.915,70  618 479 Qtd 
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Técnico de 
Nível Médio 
Integrado 

524.242,00  628.496,00  629.096,00  575.621,00  424.295,24  144 77 Qtd 

 

ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano 
Estratégico. 

Frente as informações apresentadas, para 2019 os principais desafios são: 

* Fortalecer ações pedagógicas para reduzir os índices de evasão dos cursos em EAD; 

* Criar novas estratégias para provocar reação do mercado frente às ofertas de vagas para os cursos 
de qualificação profissional na modalidade a distância; 

* Realizar pesquisas de mercado para identificação de oportunidades e novas ações de vendas de 
cursos em EAD; 

* Visitas e participação em eventos nas escolas do ensino médio e superior para divulgação dos cursos 
em EAD; 

iii. Conclusão  
 

iii.a- Avaliação do resultado 
 
Considerando que o resultado atingido representou 8,3% da meta estabelecida para o ano de 2018, 
sem a contribuição das matrículas de qualificação profissional em EAD, pode-se afirmar que é 
necessária uma ação estratégica para alavancar a realização de matrículas nesta modalidade. A 
modalidade de habilitação técnica em EAD, alguns cursos não tiveram resultado positivo em 2018, 
impactando no cumprimento da meta para o ano. 
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
 
Está sendo elaborado um novo portifólio de ofertas de cursos EAD para 2019, com o objetivo de 
ampliar as possibilidades de cursos em Qualificação Profissional. 
 
3.1.4- Elevar a apropriação da Metodologia SENAI de Educação Profissional pelos Departamentos 
Regionais, atingindo nota "9" na escala de avaliação 

 
i. Descrição  

 

Descrição geral 

A Metodologia SENAI de Educação Profissional tem como proposta uma mudança de paradigma 
onde o aluno deve ser protagonista no processo de aprendizagem e o docente responsável pelo 
processo de ensino e mediador dessa aprendizagem. 

Responsável:  Sílvia Regina Delmondes Freitas Dantas 

CPF: 170.665.065-53 

Cargo: Gerente de Educação Profissional 

 
ii. Análise  
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O indicador é medido bianualmente. No exercício de 2018 não houve coleta. 
 
3.1.5- Garantir 70% de sustentabilidade na prestação de Serviços de Tecnologia e Inovação. 

 
i. Descrição  

 

Descrição geral 

Aumentar, ao máximo, a auto sustentabilidade dos Serviços de Tecnologia e Inovação 

Responsável:  Natália Pereira Barros 

CPF: 017.839.255-31 

Cargo: Supervisora de STI 

 
ii. Análise  

 
ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a 
elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas 
propostas para o período. 

 
Pautamos nossos esforços para alcance da meta de sustentabilidade estipulada em 2018, devido 
reestruturação no quadro de funcionários, disponibilização de consultores para prospecção de serviços 
nas indústrias e aumento no número de capacitações pelo Departamento Nacional, não foi possível 
atingir a meta. 
 
ii.b- Análise dos indicadores de resultado. 

 

 
 

Descrição detalhada de cada indicador: 
 

Nome do Indicador: Percentual de sustentabilidade dos Serviços de Tecnologia e Inovação. 
Unidade de medida: Percentual (%) 
Periodicidade de apuração: Mensal 
Polaridade: Quanto Maior, Melhor 

65%

25,0%

0%
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Previsto Realizado

Percentual de sustentabilidade dos Serviços de Tecnologia e Inovação
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Fórmula de cálculo: [Receita de serviços e convênios em STI + receita de projetos Estratégicos em STI 
/ despesas correntes diretas em serviços de STI + despesas correntes em suporte ao negócio em STI] * 
100 
 
Análise: 
 
Acerca da sustentabilidade para serviços de Tecnologia e Inovação, concluímos 2018 com um resultado 
aquém do planejado. Isso se deve, principalmente a reestruturação que a área vem passando com 
objetivo de reduzir despesas, aumento no número de treinamentos externos, aumento de horas em 
prospecção de serviços para atendimento a projetos de base nacional culminando num déficit de 
quase 700 horas de consultoria e neste ínterim, vale ressaltar que o SENAI Sergipe vem ampliando seu 
portfólio para alcançar melhores resultados em 2019. 

 
ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade 
Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos. 
 

Desenvolvimento de Diretrizes para Qualificação de Serviços – Em 2018 a equipe de STI participou de 
várias capacitações estando a área apta e realizar novos serviços. 
 
Desenvolvimento de Diretrizes para ampliação de vendas – Em 2018 realizamos o evento Desvendar 
4.0, voltado a divulgação dos serviços da Indústria 4.0, foi realizado também parceria com o Sebrae 
para atendimento ao Polo Gastronômico com o objetivo de padronizar os processos de 20 empresas 
no total. 
 
Desenvolvimento de Diretrizes para Especialização de Equipe e Qualificação de Serviços – Em 2018 
diversos colaboradores da STI foram treinados nas Metodologias Indústria Mais Avançada, Lean 
Construction, Consultoria em PBQP-H, Diagnóstico de Maturidade Indústria 4.0 e Lean Educacional. 
 
ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias 
relacionadas ao objetivo estratégico. 
 

 Quadro 10 - Resultado das principais ações – objetivo 3.1.5 

  
Resultados 

  

Orçamentário Físico Unidade de 
medida 

Orçado Retificado Suplementado Transposto Realizado Previsto Realizado 

Consultoria 
em Processo 
Produtivo 

245.950,00 287.602,00 313.549,00 312.998,00 211.706,72 1.610 639 Horas 

Consultoria 
para 
atendimento 
a Legislações 

348.031,00 441.648,00 441.648,00 441.648,00 224.934,92 1.072 1.065 Horas 

Metrologia-
Ensaios 

319.405,00 441.961,00 299.098,00 299.101,00 221.142,74 6.500 4.859 Ensaios 

Metrologia-
Calibração 

157.104,00 159.907,00 159.907,00 159.909,00 149.358,88 440 286 Calibrações 

  
 

ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano 
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Estratégico. 
 
Ampliar divulgação dos nossos serviços e aumento das vendas para aprimorar nossa atuação e atingir 

a meta de sustentabilidade em 2019. 

 
iii. Conclusão  

 
iii.a- Avaliação do resultado 
 
Devido a reestruturação da área e aumento de atividades não agregadas a consultorias, como aumento 
no número de treinamentos externos, os resultados alcançados não foram satisfatórios, mas de grande 
valia para criar novas estratégias para aprimorar nossa atuação e atingir a meta de sustentabilidade 
em 2019. 
 
iii.b- Ações para melhoria de desempenho 
 

 Ampliar a atuação em serviços laboratoriais e de consultorias nas Indústrias sergipanas baseada nas 

capacitações realizadas;  

 

• Ofertar atendimentos fomentados por instituições parceiras;  

 

• Atender as metas dos programas do Departamento Nacional. 

 

3.2- Informações sobre a gestão 
 
Os objetivos estratégicos apresentados no item anterior, são parte do Planejamento Integrado 
SESI/SENAI/IEL e que possuem resultado finalístico. 
 
Quanto aos processos internos da entidade, voltados para a melhoria de seus processos de trabalho, 
destacamos a publicação de um Guia Básico de Processos Corporativos em 2016, uma iniciativa da CNI 
por meio da atuação de suas Diretorias Corporativas para o fortalecimento da interação em rede com 
os Departamentos Regionais do Sistema Indústria, no desenvolvimento de políticas e procedimentos 
dos processos corporativos em âmbito nacional. 
 
Com o propósito de criar referências de processos no contexto do Sistema Indústria e estreitar a 
relação das redes, o Guia possui desenvolvimento colaborativo com os Departamentos Regionais, de 
forma que os processos publicados sejam constantemente aprimorados para refletir o avanço na 
gestão, a modernização e o aprimoramento dos processos que são transversais e essenciais às 
Entidades. 
 
O Guia proporciona referências sobre as atividades básicas dos processos corporativos com foco na 
evolução da maturidade, alcance dos resultados almejados e regularidade plena das operações das 
Entidades Nacionais e Regionais. Faz parte do Guia a relação de processos que podem compor uma 
unidade corporativa que, uma vez implementada, permite o aumento da capacidade produtiva dos 
processos finalísticos, ao mesmo tempo que garante a normatização mínima necessária para a gestão 
dos processos de suporte de maneira transparente e direcionada à melhoria contínua dos resultados. 
 
No período de 06 a 28 de outubro de 2016 o Sistema FIES participou da elaboração de um 
autodiagnostico dos processos corporativo, que permitiu a elaboração de um relatório contendo os 
resultados dos 54 processos publicados no guia básico. Conforme metodologia da pesquisa, cada 
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processo foi avaliado em três pilares: Maturidade, Aderência e Resultados. Ao final de cada análise 
foram apresentadas as recomendações úteis à gestão, e elaborado um Plano de Ação com prazos 
previstos para 2018 e 2019, que contemplam as recomendações identificadas no autodiagnostico, que 
visam a evolução nos gaps da maturidade constatados no autodiagnostico. 
 
O SENAI DR/SE estará avaliando e implementando as recomendações pertinentes, incluindo a adoção 
dos indicadores recomendados, avaliando os resultados do autodiagnostico a fim de estabelecer 
parâmetros de medição que permitam avaliar a conformidade dos resultados. 
 

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico 
 

3.3.1- Estágio de desenvolvimento 

O SENAI DR/SE utiliza o planejamento estratégico como importante ferramenta de gestão. O mapa 
estratégico aprovado em 2016, foi desenvolvido como instrumento de gestão para auxiliar o SENAI 
Sergipe a traduzir sua missão e a estratégia em objetivos estratégicos que direcionassem o seu 
comportamento e desempenho, fornecendo uma visão integrada, uma vez que engloba as seguintes 
perspectivas: cumprimento da missão, clientes, financeira, processos internos, pessoas e tecnologia.  
 
Com a aproximação do término do ciclo estratégico nacional 2011-2014 (Novo Pacto Empresarial), foi 
oportuna a reflexão sobre os pontos de melhoria na proposição de uma nova estratégia.  
 
O Planejamento Estratégico Integrado (2015-2022), pactuado entre Entidades Nacionais e Regionais, 
está em vigor desde janeiro de 2015. Em 2015, durante o processo de gestão do Planejamento 
Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL, identificou-se que o turbulento contexto econômico no Brasil 
havia gerado retração da atividade industrial. Atento aos desdobramentos desse cenário, o SENAI 
atualizou sua estratégia, de forma a seguir contribuindo com soluções que elevem a produtividade do 
seu setor mantenedor, bem como outras alinhadas à sua missão.  
 
A revisão ocorreu no âmbito do Conjunto Estratégico e ficou restrita a quatro naturezas: alteração da 
meta quantitativa com manutenção do conceito; alteração do teor e respectiva meta quantitativa; 
inclusão de novos Grandes Desafios; e consolidação de Grandes Desafios. Outra alteração foi a 
extensão do horizonte, passando de 2018 para 2019. Os Grandes Desafios apresentam as metas a 
serem atingidas no ano de 2019. Porém, os anos que antecedem trazem uma meta gradativa, em base 
anual.  

 

3.3.2- Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos 

 
Os Direcionadores Estratégicos foram produzidos com base nas recomendações resultantes da análise 
SWOT realizadas a partir do documento “Cenários Integrados 2013-2027”, elaborado pela Uniepro. O 
estudo contemplou quatro cenários prospectivos, mutuamente antagônicos e intitulados de sambas, 
cuja projeção faz alusão às suas líricas.  
 
Os cenários representam a descrição de futuros possíveis, visando a organizar as incertezas em um 
número limitado de alternativas. Foram criados sequencialmente os sinais do presente, as incertezas 
críticas, as forças motrizes e as variáveis descritoras para originar os cenários. 
 
As recomendações foram produzidas por meio de análise das fortalezas, fraquezas, oportunidades e 
ameaças em 20 cruzamentos (quatro cenários vezes cinco blocos temáticos). Os blocos temáticos 
estabelecidos foram: Inovação e Serviços Técnicos e Tecnológicos; Gestão Empresarial; Educação 
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Básica; Educação Profissional e Segurança e Saúde do Trabalho. Como resultado, surgiram 20 
Direcionadores Estratégicos. Durante os eventos seguintes e mediante avaliação interna, os 
Direcionadores Estratégicos foram consolidados em 13. 
 
Os Grandes Desafios tiveram início com as 645 propostas feitas pelos Regionais e Nacional, por meio 
do preenchimento de fichas de coleta. Essas propostas foram analisadas pelo Núcleo da Estratégia e 
consolidadas em 435 Grandes Desafios. Na II Oficina Nacional de Planejamento, foram feitas 
priorizações e depois foram analisados os cinco Grandes Desafios com maior pontuação que 
nortearam a proposição de texto levados à apreciação das áreas de negócios. Na IX Reunião de 
Diretores e Superintendentes, os Grandes Desafios propostos foram analisados e validados. 

 
A partir do conjunto de Grandes Desafios validado, os Indicadores Estratégicos foram analisados pela 
Unidade de Gestão Estratégica em conjunto com as áreas de negócios da Diretoria de Educação e 
Tecnologia do Departamento Nacional. Concluído o levantamento das informações essenciais para 
cada indicador (fórmula de cálculo, produtos associados, unidade de medida, entre outros), foram 
coletadas as metas desdobradas. Nessa etapa, cada um dos Regionais compartilhou a sua contribuição 
para a meta nacional. 
 
Durante o processo de acompanhamento do planejamento, identificou-se que o turbulento contexto 
político e econômico no Brasil havia trazido novos desafios à gestão. Paralelamente, o resultado do 
monitoramento dos cenários prospectivos apontava a criticidade do cenário e ratificava a necessidade 
de promover uma revisão do arcabouço estratégico das Entidades. O processo da revisão ocorrida em 
2016, foi de potencializar o alcance dos resultados e adequar os desafios às novas necessidades da 
indústria.  
 

3.3.3- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 

 
Em 2018, ações de melhoria do processo de planejamento estratégico foram continuadas a partir do 
compartilhamento de melhores práticas do Departamento Nacional, visando o alinhamento com o 
guia básico de processos da CNI, que orienta quanto à definição e adoção de indicadores para os 
processos corporativos. Ressaltamos que apesar dessas ações, o SENAI DR/SE já possui um indicador 
medido periodicamente que consolida os resultados dos indicadores estratégicos utilizando a 
ferramenta BSC. 

 

3.3.4- Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade 
 
O Planejamento foi revisado de acordo com o novo cenário econômico considerando os grandes 
desafios no ambiente político e econômico e a adequação do nível de transparência exigido pela 
sociedade e pelos órgãos de controle.  
 
3.3.5- Envolvimento da alta direção (Diretores) 
 
A alta direção do SENAI DR/SE, é representada pelo Diretor Regional o qual evidencia o seu 
comprometimento com o desenvolvimento, implementação e manutenção da estratégia através das 
ações que lhes são conferidas pelo regulamento da entidade e pelas reuniões de análise estratégica 
do Relatório de Desempenho realizadas com os gestores das áreas de negócio, suporte e apoio. 
 

3.3.6- Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 
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Quadro 11 - Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 

  IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

 Etapas Formulação da Estratégia Execução da Estratégia 

Farol de 
Desempenho 

 

Sub etapas 
Participação nas Reuniões 
e Oficinas Nacionais de 
Planejamento 

Composição do 
desdobramento das 
metas regionais 

Elaboração e revisão 
do Plano de Ação 
Anual da Entidade 

Monitoramento 
dos resultados 
estratégicos 

 

Atividades 
envolvidas 

Compartilhamento das 
informações sobre o 
cenário macroeconômico 
e do conjunto de grandes 
desafios priorizados de 
acordo com a relevância 
estratégica. 

Analise dos 
documentos de 
orientação, definição 
das metas regionais 
para os Grandes 
Desafios e respectivos 
indicadores para focos 
de Educação, 
Qualidade de Vida e 
Desempenho do 
Sistema. 

Elaboração de 
documento que 
apresenta as 
propostas de projetos 
e processos com 
metas físicas e 
orçamentárias 
vinculadas, do 
Departamento 
Regional, bem como o 
alinhamento dessas 
ações com o Plano 
Estratégico do Sistema 
Indústria. 

Monitoramento 
dos indicadores 
estratégicos 
apurados a partir 
dos registros de 
produção, 
analisando 
quantitativa e 
qualitativamente 
os dados e 
observando sua 
integridade. 

U
n

id
a

d
e

 R
e

sp
o

n
sá

ve
l 

Núcleo 
Compartilhado 

de Planejamento, 
Orçamento e 

Gestão 

SIM SIM SIM SIM 

 

Gerência 
Compartilhada 

de Relações com 
o Mercado 

SIM SIM SIM SIM  

Gerência de 
Educação 

Profissional 
SIM SIM SIM SIM 

 

Supervisão de 
Tecnologia e 

Inovação 
SIM SIM SIM SIM 

 

 
3.3.7- Principais dificuldades e mudanças previstas 

 

O processo de Planejamento Estratégico, considerando o seu horizonte, é um processo que necessita 
de constante aprimoramento, principalmente no que se refere ao alinhamento às estratégias 
nacionais. Ponto em que o DR Sergipe necessita de melhorias, e que vem buscando ao longo do tempo 
com as reuniões de análise estratégica. Reuniões que buscam discutir novas estratégias, projetos para 
melhoria dos resultados, além de mitigar as dificuldades encontradas, que geram impacto direto nos 
indicadores regionais, em alguns casos não satisfatórios, seja resultante da economia do país, seja da 
atuação tática da instituição. 
Para 2019, uma imersão no estudo e acompanhamento dos indicadores estratégicos dos focos de 
atuação, aliada às análises críticas do desempenho, serão os norteadores na busca dos melhores 
resultados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 43 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SENAI/SE 

 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SENAI/SE 

 

4- Governança 
 

4.1- Descrição das estruturas de governança 
 

 
Figura 3 - Sistema de Governança 

 
De acordo com o diagrama acima apresentado, elencamos a seguir a estrutura de governança do SENAI 
DR/SE: 
 
Instâncias internas de governança: 

 
A estrutura de governança do Departamento Regional de Sergipe possui no nível normativo um 
Conselho Regional composto pelo Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe, que 
atua como Presidente do Conselho, onde juntamente com os demais membros tem a competência de 
apreciar periodicamente a execução orçamentária, bem como, aprovar o orçamento anual, o relatório 
de gestão, a prestação de contas anual, dentre outras definidas no Regimento de Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial, aprovado pelo Decreto nº 494, de 10 de janeiro de 1962, atualizado pelo 
Decreto nº 6.635, de 5 de novembro de 2008.  
 
Ainda de acordo com o Regimento, o Conselho Regional designa 3 (três) de seus membros para 
constituírem uma Comissão de Contas que tem a incumbência de fiscalizar a execução orçamentária. 
Esta Comissão conta com o apoio da Auditoria Independente. 
 
Quanto ao Diretor Regional, suas atribuições também estão descritas no Regimento da Entidade, a 
saber: fazer cumprir, sob sua responsabilidade funcional, todas as resoluções emanadas do Conselho 
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Regional e encaminhadas pelo seu presidente; organizar, superintender e fiscalizar, direta ou 
indiretamente, todos os serviços do Departamento Regional, expedindo ordens, instruções de serviços 
e portarias e praticando todos os atos necessários ao pleno exercício de suas funções; apresentar ao 
Conselho Regional as propostas orçamentárias e as prestações de contas anuais do Departamento 
Regional, encaminhando-as, posteriormente, ao órgão competente; dentre outras. 
 
De acordo com o Regimento do SENAI, compete ao Conselho Regional: 
 
a) votar, em verbas globais, o orçamento do Departamento Regional, e submetê-lo ao poder 
competente; 
b) autorizar as transferências e as suplementações de dotações solicitadas pelo diretor do 
Departamento Regional, encaminhando o assunto à aprovação da autoridade competente quando as 
alterações excederem de 25% (vinte e cinco por cento) de cada verba; 
c) apreciar periodicamente a execução orçamentária na região; 
d) examinar anualmente o inventário de bens a cargo da administração regional; 
e) deliberar sobre a prestação de contas anual do Departamento Regional, a qual deverá ser 
previamente submetida ao exame de uma Comissão de Contas a que se referem os artigos 35 e 36; 
f) resolver sobre os contratos de construção de escolas na região; 
g) autorizar a compra, ou o recebimento por doação, de bens imóveis; 
h) dar parecer sobre a alienação ou gravame de bens imóveis e encaminhá-la à decisão do Conselho 
Nacional; 
i) autorizar a alienação de bens móveis patrimoniais que estejam sob a responsabilidade da 
administração regional; 
j) deliberar sobre o relatório anual do Departamento Regional, remetendo uma via dele ao 
Departamento Nacional, em tempo útil, para o preparo do relatório anual deste órgão; 
k) desempenhar as incumbências que lhe forem delegadas pelo Conselho Nacional; 
l) mediante proposta do Diretor do Departamento Regional, deliberar sobre os quadros do pessoal, 
fixar os padrões de vencimentos, determinar o critério e a época das promoções, bem como examinar 
quaisquer reajustamentos de salários; 
m) fixar a remuneração do diretor do Departamento Regional dentro dos níveis estabelecidos pelo 
presidente do Conselho Nacional; 
n) autorizar o Departamento Regional a aplicar as penas previstas na legislação vigente aos 
empregadores que não cumprirem os dispositivos legais, regulamentares e regimentais relativos ao 
SENAI; 
o) estabelecer as normas internas do seu funcionamento; 
p) estabelecer a cédula de presença dos conselheiros, não podendo esta exceder, mensalmente, o 
valor do salário mínimo mensal da região; 
q) autorizar a concessão de contribuições à federação de industriais de sua base territorial até o limite 
de um por cento da receita regional. 

 
A Entidade possui uma unidade de auditoria interna vinculada à Superintendência Corporativa e está 
organizada nos   processos de auditoria interna; gestão da qualidade; gestão de processos, onde realiza 
o controle e o mapeamentos de processos internos mediante suporte às áreas; gestão de riscos e ações 
com órgãos de fiscalização externa. 
 
Dentre as atribuições da Auditoria Interna previstas destacam-se: avaliar a eficiência e eficácia dos 
processos, sua conformidade aos normativos internos e externos vigentes, qualidade dos controles 
internos, governança, tecnologia da informação e observância das melhores práticas; conhecer, 
intermediar e manter registro das auditorias, atendimentos, recomendações e determinações dos 
órgãos externos de controle e fiscalização; e avaliar, rotineiramente ou em caráter especial, operações 
e processos corporativos em decorrência de fatos ou por solicitação da Alta Administração.  
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Citamos ainda o Comitê de Ética e  a Ouvidoria, ambos implantados em 2018, a partir das 
recomendações do Acórdão nº 699/2016 – TCU e   com a aprovação pelo Conselho Regional e 
atualização do organograma da Entidade , com objetivo de ampliar o nível de transparências das 
entidades do Sistema S. O Comitê de Ética é composto por, no mínimo 06 (seis  membros), designados 
pela presidência, com as seguintes atribuições: realizar a revisão do Manual de Conduta Ética; propor 
ações educativas e de prevenção sobre questões relacionadas à conduta ética; subsidiar as lideranças 
com informações sobre princípios, normas e procedimentos relativos ao Manual; receber informações 
de descumprimentos do Manual de Conduta Ética, por meio de canais, previamente definidos; garantir 
o sigilo sobre o denunciante e as informações recebidas; analisar e avaliar as denúncias do Manual de 
Conduta Ética e deliberar sobre dúvidas de interpretação do seu texto, dando suporte à tomada de 
decisão e retorno ao denunciante; encaminhar à alta direção os casos de descumprimento do Manual 
de Conduta Ética; consultar os órgãos de classe e áreas internas para apoiar a tomada de decisão, 
quando estritamente necessário.  
  
A Ouvidoria tem como atribuições atuar como um mediador entre os clientes e usuários e as empresas, 
atendendo os problemas relevantes, ações preventivas, corretivas e estratégicas; mediar o diálogo 
entre o SENAI e seus clientes para promover a solução de problemas relevantes; representar os 
interesses do cliente no SENAI e os interesses da entidade junto ao cliente; sistematizar informações 
recebidas para subsidiar reflexões e decisões estratégicas da entidade. 
 
Instâncias Externas de Governança: 
 
O Tribunal de Contas da União controle externo responsável pela fiscalização, controle e regulação, 
desempenha importante papel para promoção da governança das organizações. 
A Auditoria Independente trata-se de uma instância externa de apoio à governança no que diz respeito 
à execução orçamentária, com a análise das demonstrações contábeis e emissão de parecer sobre o 
balanço anual, além de todos os procedimentos de auditoria.  
 

4.2- Gestão de riscos e controles internos 
 
O SENAI DR/SE busca identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos verificando a existência de controles 
internos adequados e em conformidade com os requisitos legais, com o propósito de apoiar as 
decisões. A Auditoria Compartilhada Interna – ACI, é a unidade responsável por exercer suporte às 
áreas relativas a controles internos, avaliações dos controles e o monitoramento na gestão de riscos 
do SENAI-SE. Desta forma, o controle interno atua diretamente na mitigação dos riscos operacionais, 
proporcionando mais segurança quanto à eficiência e eficácia das operações para o cumprimento dos 
requisitos normativos internos e externos. Visando aprimorar o Sistema de Controle Interno do 
SENAI/SE, são realizadas avaliações de processos formadas pela identificação de potenciais 
vulnerabilidades e a verificação se o procedimento ou informação documentada está sendo executado 
conforme padronização ou normatização.  
 
Para tal, o SENAI DR/SE busca a integração entre as áreas desde o operacional até o estratégico, a fim 
de que os funcionários busquem em conjunto eliminar ou mitigar riscos inerentes às atividades. Além 
do quesito integração e comunicação, o SENAI DR/SE possui procedimentos e instruções de serviço 
objetivando padronizar os processos e possibilitar um melhor rastreamento de possíveis desvios na 
execução de suas atividades. Junto a este monitoramento, a implantação de matriz de riscos auxilia a 
entidade a mensurar, avaliar e priorizar as ações para tratamento dos riscos de acordo com o grau de 
atenção.  
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A instituição possui um sistema informatizado denominado “Conforme” onde todos os colaboradores 
possuem acesso para leitura e atualização constante de procedimentos, assim como, gerenciamento 
de ações corretivas, em caso de desvios de processos, ou preventivas.  Os modelos dos formulários-
padrão são disponibilizados em rede para que todos os colaboradores tenham acesso para utilização. 
Com intuito de monitorar quantitativamente o andamento das atividades, o SENAI DR/SE utiliza 
indicadores de desempenho que são periodicamente avaliados em seus respectivos níveis. Isto 
permite a gestão da instituição identificar tendências de não cumprimento de metas e, através de 
ferramentas, analisar e bloquear tais riscos elaborando-se e executando-se um plano de ação. Para o 
controle de patrimônio a instituição possui um procedimento próprio, tanto para incorporação, quanto 
para baixa. As transferências de bens são monitoradas através de formulários, onde o colaborador 
assume a responsabilidade por possíveis danos. Em caso de extravio de algum bem ocorre um 
inquérito administrativo com formação de uma comissão para apurar responsabilidades.   
 
A comissão de ética é formada por membros nomeados pela alta administração e caso haja denúncia 
sobre atos ilícitos, por parte de algum colaborador, é instaurado um processo de sindicância. O 
trabalho da sindicância é desenvolvido em consulta constante aos instrumentos normativos, com 
prazo definido e ao final é emitido um relatório no qual é encaminhado ao Presidente para deliberação. 
A instituição conta com o código de ética na intranet da entidade no qual busca conscientizar os 
colaboradores e parceiros sobre os princípios, valores e a missão de todas as entidades que fazem o 
Sistema, tendo como norte a criação e aperfeiçoamento das boas práticas de cidadania e convivência 
mantendo uma conduta ética e legal com foco no respeito e na transparência. Caso ocorram atos 
antiéticos, o funcionário poderá proceder com denúncia de tal fato à Comissão de Ética. 
 

4.2.1 - Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 

 
O SENAI DR/SE abrange os controles internos como essencial à consecução dos objetivos das unidades 
e dispõe de um ambiente de controle mapeado e padronizado nos processos das atividades que 
abrangem as seguintes áreas: (GCC- Gerência Compartilhada de Controladoria; GCP- Gerência 
Compartilhada de Pessoas; GRM- Gerência Compartilhada de Relações com Mercado; SCA- Supervisão 
Compartilhada de Aquisições e Contratos; SCI- Supervisão Compartilhada de Infraestrutura; GCTI- 
Gerência  Compartilhada de Tecnologia da Informação; ACI- Auditoria Compartilhada Interna, GEP- 
Gerência de Educação Profissional e Supervisão de Unidades) onde os funcionários  participam da 
elaboração  dos procedimentos e instruções de serviços e utilizam os mecanismos de controles nos 
seus processos com o suporte da comunicação interna, rede e intranet. E o Código de Ética no qual 
busca conscientizar os colaboradores e parceiros sobre os princípios, valores e a missão de todas as 
entidades que fazem o Sistema, tendo como norte a criação e aperfeiçoamento das boas práticas de 
cidadania e convivência mantendo uma conduta ética, comercial e legal com foco no respeito e na 
transparência.    
  
Quanto à avaliação de risco, a entidade mantém os objetivos, metas e indicadores formalizados e 
busca identificar riscos, verificando a existência de controles adequados e a conformidade com os 
requisitos legais pertinentes mediante ações preventivas e corretivas de eventuais desvios 
identificados e tem práticas de identificação dos riscos mediante auditorias e assessorias internas   de 
acordo com as normas e regulamentos e mudanças nos ambientes interno e externo. Na ocorrência 
de fraudes e desvios, é prática da entidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades.   
  
As atividades de controle adotadas pela instituição são apropriadas e funcionam de acordo com os 
processos definidos. Possuem natureza preventiva e corretiva a fim de diminuir os riscos e alcançar os 
objetivos; estão sempre em fase de refinamento, uma vez que as ferramentas de gestão, mapeamento 
e padronização fazem parte da rotina das áreas. Para o processo de Informação e Comunicação, a 
entidade destaca o uso de reuniões, sistemas como intranet, CIC (chamadas online e mensagens 
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instantâneas), correios eletrônicos, videoconferências e outros meios que facilitam a tomada de 
decisões entre áreas e gerências. E, para completar o ciclo de verificação, as áreas utilizam 
continuamente a ferramenta de monitoramento como instrumento para verificar o cumprimento dos 
processos e resultados advindos dos padrões estabelecidos. 
 

4.2.2- Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna 

 
A auditoria interna do SENAI DR/SE direciona seus trabalhos no cumprimento das normas internas e 
legais e no monitoramento das recomendações dos Órgãos de Controles Externos e avaliações dos 
controles internos. Assim, foram avaliados os processos sobre os quais recomendamos ações de 
melhoria. Sendo que a execução deste trabalho contemplou os objetivos propostos no plano de 
auditoria para o exercício de 2018.  
 
Nas avaliações realizadas pela área Auditoria Compartilhada Interna examinou-se os controles internos 
os quais revelaram-se de acordo com os normativos internos. Há de se considerar, no entanto, que as 
atividades de controle são abrangentes e eficientes, embora, em alguns casos, careçam de maior 
aperfeiçoamento.   
 
A sistemática de controle de alçadas decisórias é baseada em validações dos responsáveis pelo 
processo e o gestor da área até que sejam aprovadas pela Alta Direção mediante evidências. As 
atividades de controles do gestor são baseadas em acessos específicos a sistemas de informações e 
registros documentais. O processo de revisões de procedimentos e documentos normativos são 
monitorados pela área de auditoria compartilhada interna que avalia o desempenho dos processos 
pelo controle de qualidade e evidencia a execução de atividades durante o fluxo de operação e 
registros internos. 
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5- Relacionamento com a sociedade 
 

5.1- Canais de acesso do cidadão 
 
O SENAI Sergipe entende seu papel perante a sociedade e almeja que suas ações provoquem bons 
resultados. Sendo assim, a entidade espera ouvir a sociedade com intuito de avaliar se as expectativas 
são atendidas e saber se há sugestões de melhoria. Para tal, o SENAI Sergipe implantou o Serviço de 
Atendimento ao Cliente - SAC, onde o público pode se manifestar através dos canais de atendimento 
presencial, telefone, e-mail, redes sociais e no portal da instituição. 
 
Para casos de denúncias e problemas não resolvidos pelo SAC, o cliente pode entrar em contato com 
a Ouvidoria. 
 

5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados 

 
O processo de implantação da Ouvidoria no SENAI no Departamento Regional de Sergipe, teve início 
através das diretrizes e determinações oriundas do Departamento Nacional. Nos meses de novembro 
e dezembro de 2017, foram realizadas diversas vídeo conferências, comunicações e deliberações a fim 
de aprimorar a correta implantação do processo, definir o melhor perfil para capacitação em ouvidoria 
e por fim assegurar a efetividade de sua implantação em 2018. 
 
No início do exercício, a área de Ouvidoria foi incluída na estrutura organizacional e designada uma 
ouvidora por meio de Portaria, ligada à Presidência do Conselho Regional do SENAI. Nesta seleção, 
novas capacitações foram implementadas junto à Unindústria. Em São Paulo, o Departamento 
Nacional promoveu uma capacitação realizada pela ABO – Associação Brasileira das Ouvidorias, que 
possibilitou a certificação técnica do Ouvidor, garantindo os processos ainda mais concisos.  
 
Em atendimento ao Acórdão nº 699/2016 – TCU -Plenário, que orientou que as entidades do Sistema 
S viabilizasse a instituição de ouvidorias como parte do Portal da Transparência a fim de aprimorar os 
serviços de atendimento ao cidadão, o DR-Sergipe estabeleceu o canal de comunicação como um 
órgão promotor dos interesses dos alunos, colaboradores, empresas industriais e da sociedade, 
servindo de instrumento de participação destinado a colaborar no controle administrativo e de gestão 
da instituição. 
 
A estruturação da Ouvidoria no DR-Sergipe foi intensificada através da implementação de diversas 
ações para torná-la visível e acessível aos usuários. Nesse sentido, foram feitas divulgações a respeito 
do canal de atendimento, juntamente com o acompanhamento do responsável ouvidor, esclarecendo 
e sensibilizando as áreas sobre a importância do uso deste meio de comunicação.   
 
Em seu papel de intermediador em relação às manifestações dos usuários, foram segregadas as 
seguintes definições em relação aos registros: tipo, característica e público.  

 Tipo: elogio, dúvida, sugestão, reclamação, solicitação, crítica, denúncia e consulta. 

 Característica: confidencial e não confidencial.  

 Público: alunos, colaboradores do SENAI-SE, empresas e comunidade externa. 

Como também foram criados os seguintes Canais de acesso do cidadão: 
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 Site do SENAI Sergipe (link Ouvidoria: http://portais.se.senai.br/transparencia/Ouvidoria) 

 Página do Portal da Transparência, via link http://portais.se.senai.br/transparencia/Ouvidoria 

 Correio eletrônico: ouvidoriasenaise@fies.org.br 

 Contato telefônico: (79) 3226-7428 

 Presencialmente: Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826, CEP: 49081-015 - Aracaju – SE 
 

Para o exercício de 2019, espera-se intensificar ainda mais a atuação da ouvidoria no DR-Sergipe, 
considerando seus registros apurados e aprimorando os indicadores relacionados, para melhor 
conformidade de seu principal objetivo que é atender da melhor forma seus clientes. 
 

Gráfico 1 – Numero de Manifestações por Tipo - Ouvidoria 

 

Gráfico 2 – Numero de Manifestações por Categoria - Ouvidoria 

 

http://portais.se.senai.br/transparencia/Ouvidoria
http://portais.se.senai.br/transparencia/Ouvidoria
http://portais.se.senai.br/transparencia/Ouvidoria
http://portais.se.senai.br/transparencia/Ouvidoria
mailto:ouvidoriasenaise@fies.org.br
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Gráfico 3 – Numero de Manifestações por Canal de Atendimento - Ouvidoria 

 
 
Os gráficos acima apresentam o total de manifestações por meio dos canais de acesso à Ouvidoria, de 
acordo com as variáveis: tipo, categoria e canal de atendimento. Os dados foram extraídos do sistema 
de Ouvidoria. 

Para os registros de manifestações, tivemos um total de 3 manifestações que foram identificadas e 
distribuídas de acordo com as classificações já definidas, sendo todas tratadas pela Ouvidoria junto às 
áreas envolvidas. 

Prazo de Atendimento das Manifestações da Ouvidoria 

 
 7 dias úteis = quando se tratar elogio, dúvida, sugestão, reclamação, solicitação, crítica e 

consulta. 
 20 dias úteis = no caso de denúncia. 

 

5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e Resultados 

 
A Entidade oferece aos clientes diversos canais para esclarecimento de dúvidas, elogios e reclamações. 
Os canais de atendimento são: atendimento presencial, telefone, e-mail, redes sociais e portal da 
transparência no endereço: http://portais.se.senai.br/transparencia/Contato. 
 
O processo de atendimento está documentado no procedimento P-GRM-11 Processo SAC – Serviço de 
Atendimento ao Cliente. Nele, está descrita a forma de atuação desde a solicitação, análise, retorno 
ao cliente e medição de indicadores. 
 
As Unidades Operacionais possuem caixa de sugestão onde o cliente também pode registrar suas 
reclamações, sugestões e elogios, utilizando o formulário de opinião do cliente externo. As opiniões 
dos clientes, são registradas com a aplicação de questionário de satisfação para os alunos ou pesquisa 
de satisfação, para as empresas. 
 
As sugestões e /ou insatisfações são registradas no sistema da qualidade, onde os responsáveis pelos 
assuntos abordados analisam a solicitação mediante cada fato. A área de auditoria interna monitora o 
tratamento das solicitações conforme procedimento interno P-ACI-6 Opinião do Cliente Externo. 

http://portais.se.senai.br/transparencia/Contato
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Seguem abaixo os resultados dos atendimentos via SAC no exercício de 2018, por canal de 
atendimento e por natureza de demanda: 
 

Gráfico 4 – Solicitações por Canal de Atendimento - SAC 

 

Quadro 12 - Informações sobre o atendimento SAC 

Informações sobre o atendimento 

Natureza da demanda Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no prazo 

Consulta 30 30 19 

Denúncias 2 2 1 

Dúvida 27 27 11 

Elogios 6 6 2 

Envio de case de sucesso 21 21 17 

Reclamações 26 25 20 

Solicitação de informações 321 317 246 

Sugestões 7 7 7 

Outro assunto 71 69 46 

TOTAL 511 504 369 

 

E-mail 8%

Facebook
25%

Portal
58%

Presencial 1%

Telefone 8%

SOLICITAÇÕES POR CANAL DE ATENDIMENTO 
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Análises: 
 
O SAC foi implantado no final de 2017, mas só em 2018 começamos a gestão por meio sistema 
desenvolvido internamente. A implantação do portal da transparência também foi um marco, visto 
que se tornou mais uma opção de canal de atendimento ao cliente. Vale ressaltar que foi o canal com 
maior volume de solicitações, portanto estão sendo analisados os resultados para orientar uma meta 
para 2019. No entanto, informamos que o tempo médio de atendimento foi de 10 dias para as 
demandas apresentadas no período de janeiro a dezembro/18.  
 

5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade 
 

A Entidade possui o site institucional http://www.se.senai.org.br, nele o cidadão dispõe de 
informações referentes à atuação no SENAI no estado de Sergipe além de informações consideradas 
úteis e relevantes à sociedade e que contribuem para a transparência da gestão. 

 

Quadro 13 - Acesso às informações da Entidade 

Acesso às informações da Entidade 

Outros documentos Endereço para acesso 
Periodicidade de 

Atualização 

Missão/Visão http://www.se.senai.br/leitura/20/1562/missaovisao.html 
Sempre que houver 

alterações 

Execução Orçamentária 2016 http://portais.se.senai.br/transparencia/LDO Anual 

Execução Orçamentária 2017 http://portais.se.senai.br/transparencia/LDO Anual 

Execução Orçamentária 2018 http://portais.se.senai.br/transparencia/LDO Anual 

Execução Orçamentária 2019 http://portais.se.senai.br/transparencia/LDO Trimestral 

Orçamento Aprovado 2019 http://portais.se.senai.br/transparencia/LDO Anual 

Estrutura Remuneratória http://portais.se.senai.br/transparencia/LDO Trimestral 

Relação de Dirigentes http://portais.se.senai.br/transparencia/LDO Trimestral 

Relação de Membros do 
Corpo Técnico 

http://portais.se.senai.br/transparencia/LDO Trimestral 

Demonstrações Contábeis  http://portais.se.senai.br/transparencia/Contabeis Anual 

Licitações e Editais http://portais.se.senai.br/transparencia/Licitacoes Permanente 

Contratos e Convênio http://portais.se.senai.br/transparencia/Contratos Permanente 

Gratuidade http://portais.se.senai.br/transparencia/Gratuidade 
Sempre que houver 

alterações 

Relatório de Gestão http://portais.se.senai.br/transparencia/Integridade Anual 

Parecer da Auditoria 
Independente  

http://portais.se.senai.br/transparencia/Integridade Anual 

Código de Ética http://portais.se.senai.br/transparencia/Integridade 
Sempre que houver 

alterações 

Comitê de Ética http://portais.se.senai.br/transparencia/Integridade 
Sempre que houver 

alterações 

Ouvidoria http://portais.se.senai.br/transparencia/Integridade Permanente 

Dados de Infraestrutura  http://portais.se.senai.br/transparencia/Infraestrutura Permanente 

http://portais.se.sesi.org.br/transparencia/Arquivos/Contabeis/BALANCOPATRIMONIAL.pdf
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SAC http://portais.se.senai.br/transparencia/Contato Permanente 

 

Em atendimento ao Acórdão nº 699/2016 – TCU Plenário, bem como as disposições da LDO e demais 
avaliações internas, foi implantado o Site da Transparência do SENAI, com o objetivo de ampliar o 
nível de transparência dos Serviços Sociais Autônomos, como forma de prestação de serviços 
inerente a sua responsabilidade social, com a seguinte estrutura: 
 
Figura 4 – Estrutura da Transparência 

 
* Exceto para CETIQT  
 

 
Para implantação do site da Transparência, foi elaborado um plano de ação coordenado pelo 
Departamento Nacional que definiu uma estrutura padronizada para a disponibilização das 
informações e forneceu a estrutura necessária para extração das informações, cabendo aos 
Departamentos Regionais atender às orientações constantes no Manual. 
 
Foram realizadas diversas videoconferências a fim de garantir o alinhamento, dirimir dúvidas e 
monitorar os prazos de implantação dos módulos. 
 
Abaixo segue a linha do tempo referente ao cronograma de implantação nos Departamentos 
Regionais. 
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Figura 5 – Linha do Tempo – Implantação da Transparência 

 
 

5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários 
 

5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes 

  
A medição da satisfação do cliente se dá mediante a aplicação de relatório conclusivo de curso ao 
cliente-aluno ao final da realização do curso, bem como por meio de formulário de avaliação da 
satisfação do cliente-empresa aplicado na realização de pesquisa anual de satisfação. A unidade possui 
um sistema de tratamento de não-conformidade, onde através do Formulário de Opinião do Cliente 
(FOC), são tratadas as insatisfações pelas devidas áreas responsáveis. 
 
O SENAI Sergipe tem buscado a melhoria contínua da satisfação de clientes. Para tal, os mecanismos 
de medição da satisfação em relação aos serviços ofertados estão em processo de operação e melhoria 
continua. Com a implantação do SAC, no final de 2017, espera-se que dentro das ocorrências existentes 
(informação, reclamação, sugestão, elogia e denúncia) coletadas em 2018 como forma experimental, 
a instituição apresente dados consolidados, ações relacionadas e unificadas, com comparativos 
plausíveis. 

5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários 

 
O SENAI possui um portfólio de cursos alinhado à demanda industrial, onde a oferta para comunidade 
é realizada baseando-se nos cursos que possuem histórico de maior procura e em conjunto com 
demandas identificadas em sala de aula através dos docentes e especialistas da área.  
 
De acordo com os resultados dos indicadores ligados ao objetivo estratégico “Garantir a satisfação dos 
clientes” que fazem parte do mapa estratégico da Entidade, percebe-se um resultado satisfatório em 
geral: 
 

 Satisfação dos clientes em Educação Profissional – 96,8% 

 Satisfação das empresas em Educação Profissional – 96% 

 Satisfação das empresas em Serviços de Tecnologia e Inovação – 96% 
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6- Desempenho financeiro e informações 
contábeis 
 

6.1 Desempenho financeiro do exercício 
 

Gráfico 5 – Principais Receitas 

 
 
Quadro 14 - Principais receitas 

Principais receitas (em milhares de 

reais) 
Realizado 

2017 
Realizado 

2018 
Previsão 

2019 

Receitas de Contribuições 14.733.370  14.498.431  12.654.216  

Receitas Patrimoniais 9.543.692  6.947.889  7.981.160  

Receitas de Serviços 3.641.499  3.744.707  3.999.302  

Subvenções e Auxílios Correntes 15.030.357  15.278.885  14.937.561  

Outras Receitas 3.485.112  3.532.589  3.800.561  

Total 46.434.029  44.002.500  43.372.800  

Fonte: Zeus Orçamento 

 
Análise  
 



 

 56 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SENAI/SE 

 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SENAI/SE 

 

A receita para o exercício de 2018 foi estimada em R$ 45.255.000,00. Desse total, foi atingido 97% do 
previsto. 
 
As Receitas de Contribuições Sociais representam 33%, sendo originadas das empresas contribuintes 
do SENAI. As Receitas Patrimoniais representam 16% sendo composta pelas aplicações financeiras. As 
Receitas de Serviços representam 8% decorrentes das atividades finalísticas. As Receitas de 
Subvenções e Auxílios Corrente representam 34% da receita total realizada em 2018. 
 
O valor arrecadado em 2018 apresentou decréscimo de 5,2% em comparação ao exercício de 2017. 
Percebe-se que a maior variação ocorreu nas Receitas Patrimoniais. 
 
A previsão inicial para 2019 estima decréscimo de 1,4% se comparada com a realização de 2018, com 
queda nas Receitas de Contribuições. Já em comparação com a previsão de 2018, a variação é de -
4,2%. 
 
Há que se levar em consideração que a previsão para o exercício de 2019 foi elaborada no curso do 
exercício de 2018 e que possíveis ajustes poderão ocorrer no orçamento em virtude do cenário 
econômico do país e fatores internos da entidade. 
 

Gráfico 6 – Principais Despesas 

 
 

Quadro 15 - Principais despesas 

Principais despesas (em milhares 

de reais) 
Realizado 

2017 
Realizado 

2018 
Previsão 

2019 

Pessoal e Encargos 24.164.089  22.148.898  22.807.919  

Material de Consumo 1.691.503  2.109.674  3.553.096  
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Outros Serviços de Terceiros 5.332.517  6.528.146  9.596.269  

Despesas de Capital 610.041  2.897.675  5.564.183  

Outras Despesas 1.769.476  1.877.511  1.851.333  

Total 33.567.627  35.561.905  43.372.800  

Fonte: Sistema Zeus Orçamento 

 
Análise  
 
Para 2018, a despesa foi fixada no valor de R$ 45.255.000,00. No decorrer do exercício, as despesas 
atingiram 78% de realização do valor total fixado. 
 
Desse total, as Despesas de Pessoal representam 62%, Outros Serviços de Terceiros 18% e Material de 
Consumo 6%. Em Outras Despesas estão contidas despesas com contribuições, diárias, passagens, 
publicidade e propaganda, serviços de consultoria, que representam 14%. Em 2018, o SENAI/SE 
investiu o valor de R$ R$ 2.897.675,44 em despesas de capital para melhoria da infraestrutura física e 
tecnológica, o que representa 8% da despesa total realizada. 
Em comparação ao exercício de 2017, houve uma variação nas despesas de 6%. 
 
A previsão inicial para 2019 estima acréscimo de 22% se comparada com a realização de 2018, com 
queda nas Receitas de Contribuições. Já em comparação com a previsão de 2018, a variação é de -
4,2%. 
 
Há que se levar em consideração que a previsão para o exercício de 2019 foi elaborada no curso do 
exercício de 2018 e que possíveis ajustes poderão ocorrer no orçamento em virtude do cenário 
econômico do país e fatores internos da entidade. 
 
Com o objetivo de reduzir os custos com aquisições de bens e serviços, tanto mediante compra direta 
como por processo licitatório, foi realizado o processo de negociação direta com cada fornecedor, 
mesmo após a conclusão das cotações de preços nos processos de aquisição por dispensa e nos 
processos com valores obtidos das licitações.  
 
Em 2018 foi economizado um montante de R$ 25.201.66 nos processos negociados pelo SENAI e R$ 
370.360,04 em processos compartilhados entre SESI/SENAI, o que evidencia ainda mais a eficiência da 
gestão. 
 
Quadro 16 – Valores Negociados 

Entidades (em reais) Valor Original Valor Negociado Economias obtidas 

SENAI R$ 697.362,23 R$ 672.160,57 R$ 25.201,66 

SENAI/SESI R$ 16.452.947,98 R$ 16.082.587,94 R$ 370.360,04 

Total R$ 17.150.310,21 R$ 16.754.748,51 R$ 395.561,70 
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6.2- Principais contratos firmados 
Quadro 17 - Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas 

Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas 

Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF 
Mod. 

Licitação 
Data da 

contratação 
Sit. Nat. Elem. despesa Valor total 

49/2018 

Fornecimento de 
equipamentos e softwares de 
informática 

Informática 
Empresarial Ltda. 

32.850.497/0001-23 Concorrência 01/10/2018 E O 
Equipamento 

de Informática 
 R$   1.133.812,00  

50/2018 

Fornecimento de 
equipamentos e softwares de 
informática 

Brasoftware 
Informática Ltda. 

57.142.978/0001-05 Concorrência 01/10/2018 E O 
Software de 
Informática 

 R$      294.507,11  

71/2018 
Serviço de pavimentação na 
rua de acesso à Unidade Sede 

AMT Projetos e 
Serviços Ltda. 

86.808.243/0001-76 Convite 12/11/2018 E O 
Serviço de 
Terceiros 

 R$      181.305,60  

52/2018 

Fornecimento de 
equipamentos e softwares de 
informática 

Microtécnica 
Informática Ltda. 

01.590.728/0002-64 Concorrência 01/10/2018 E O 
Equipamento 

de Informática 
 R$      162.760,00  

47/2018 

Implantação da ferramenta 
CRM, com treinamento, 
consultoria e suporte 

Sofhar Gestão e 
Tecnologia S/A 

80.534.423/0001-20 Concorrência 31/08/2018 A O 
Serviço de 
Terceiros 

 R$      146.524,11  

52/2018 

Fornecimento de 
equipamentos e softwares de 
informática 

Master Comercial 
Eireli 

06.954.360/0001-09 Concorrência 01/10/2018 E O 
Equipamento 

de Informática 
 R$      145.965,60  

34/2018 

Fornecimento de 
equipamentos e softwares de 
informática 

Informática 
Empresarial Ltda. 

32.850.497/0001-23 Concorrência 01/10/2018 E O 
Equipamento 

de Informática 
 R$      131.999,90  

18/2018 

Fornecimento e instalação de 
forro de gesso laminado na 
Sede 

Casa Viva Móveis e 
Decoração Ltda. 

08.797.404/0001-60 Convite 19/03/2018 E O 
Serviço de 
Terceiros 

 R$      118.662,75  

41/2018 

Serviço de cotação, reserva e 
fornecimento de passagens 
aéreas 

Celebration 
Viagens e Turismo 
Ltda. 

21.434.445/0001-50 Convite 03/07/2018 E O 
Passagens 

Aéreas 
 R$      112.608,54  

07/2018 

Fornecimento de refeições 
para os alunos matriculados 
no SENAI 

Menezes Serviços 
de Conveniência 
Eireli 

05.686.218/0001-65 Concorrência 09/03/2018 A O 
Fornecimento 
de Refeições 

 R$        98.340,00  

Total  R$     2.526.485,61  

Observações: A listagem acima refere-se aos 10 maiores contratos firmados no exercício. 
Legenda: Situação (A) Ativo-Normal, (E) Encerrado. Natureza (O) Ordinária, (E) Emergencial. 
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Quadro 18 - Contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas 

Contratos em houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas 

Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF 
Mod. 

Licitação 
Data da 

contratação 
Sit. Nat. Elem. despesa 

Valor do 
pagamento total 

no exercício 

49/2018 

Fornecimento de 
equipamentos e softwares 
de informática 

Informática 
Empresarial Ltda. 

32.850.497/0001-23 Concorrência 
01/10/201
8 

E O 
Software de 
Informática 

 R$    1.133.812,00  

50/2018 

Fornecimento de 
equipamentos e softwares 
de informática 

Brasoftware 
Informática Ltda. 

57.142.978/0001-05 Concorrência 
01/10/201
8 

E O 
Software de 
Informática 

 R$        294.507,11  

52/2018 

Fornecimento de 
equipamentos e softwares 
de informática 

Master Comercial 
Eireli 

06.954.360/0001-09 Concorrência 
01/10/201
8 

E O 
Equipamento 
de Informática 

 R$        145.965,60  

34/2018 

Fornecimento de 
equipamentos e softwares 
de informática 

Informática 
Empresarial Ltda. 

32.850.497/0001-23 Concorrência 
01/10/201
8 

E O 
Equipamento 
de Informática 

 R$        131.999,90  

41/2018 

Serviço de cotação, reserva 
e fornecimento de 
passagens aéreas 

Celebration Viagens 
e Turismo Ltda. 

21.434.445/0001-50 Convite 
03/07/201
8 

E O 
Passagens 
Aéreas 

 R$        112.608,54  

18/2018 

Fornecimento e instalação 
de forro de gesso laminado 
na Sede 

Casa Viva Móveis e 
Decoração Ltda. 

08.797.404/0001-60 Convite 
19/03/201
8 

E O 
Serviço de 
Terceiros 

 R$          96.476,25  

07/2018 

Fornecimento de refeições 
para os alunos matriculados 
no SENAI 

Menezes Serviços 
de Conveniência 
Eireli 

05.686.218/0001-65 Concorrência 
09/03/201
8 

A O 
Fornecimento 
de Refeições 

 R$          12.292,50  

47/2018 

Implantação da ferramenta 
CRM, com treinamento, 
consultoria e suporte 

Sofhar Gestão e 
Tecnologia S/A 

80.534.423/0001-20 Concorrência 
31/08/201
8 

A O 
Serviço de 
Terceiros 

 R$                      -    

52/2018 

Fornecimento de 
equipamentos e softwares 
de informática 

Microtécnica 
Informática Ltda. 

01.590.728/0002-64 Concorrência 
01/10/201
8 

E O 
Equipamento 
de Informática 

 R$                      -    

71/2018 

Serviço de pavimentação na 
rua de acesso à Unidade 
Sede 

AMT Projetos e 
Serviços Ltda. 

86.808.243/0001-76 Convite 
12/11/201
8 

E O 
Serviço de 
Terceiros 

 R$                      -    

Total  R$    1.927.661,90  

Observações: Apesar de terem sido firmados no exercício de 2018, não houve pagamentos para os contratos 47/2018, 52/2018 e 71/2018. 
Legenda: Situação (A) Ativo-Normal, (E) Encerrado. Natureza (O) Ordinária, (E) Emergencial.
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6.3- Transferências, convênios e congêneres 
 

6.3.1- Transferências para federações e confederações 

 
Tendo como base o Art. 34, letra q do Regimento do SENAI, segue abaixo o quadro das transferências em 
favor da federação de indústrias da sua base territorial: 

Quadro 19 - Transferências para federações 

Transferência Instrumento Objeto Convenente 
CNPJ/ Valor da Data da 

Sit. 
Valor 

CPF Contrapartida Firmatura Total 

Transferência 
1 

Transferência 
legal ou 
estatutária 

Transferência 
Regulamentar 

Federação das 
Indústrias do 

Estado de 
Sergipe 

130.413.71
/0001-63 

N/A 10/01/1962 A R$ 144.984,31 

Total  R$ 144.984,31 

Observações:  
Legenda: Situação (A) Ativo-Normal 
 

6.3.2- Outros convênios e congêneres 

 

Quadro 20 – Outros Convênios e congêneres 

Convênio Objeto Convenente CNPJ/CPF 
Valor da 

Contrapartida 
Data da 
Firmatura 

Sit. Valor total 

Convênio 1 
Repasse na condição de 
associado instituidor e 
mantenedor 

Instituto 
Euvaldo Lodi 

13076013/0001-96 N/A 17/11/2017 A R$ 143.034,48 

Total  R$ 143.034,48 

Observações:  
Legenda: Situação (A) Ativo-Normal 

 

6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 
 
O Departamento Regional do SENAI DR/SE atua em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 
4.320/64, Decreto-lei nº 6.976, de 07/10/2009, e NBC T 16.6 (R1) aplicada às entidades do setor público, com 
as adaptações à Lei 11.638, de 28/12/2007, pelos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis – CPC, regulamentos instituídos pelo Conselho Nacional do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial – SENAI. 

  
Para o cálculo da depreciação utiliza-se o método linear às taxas estabelecidas em função do tempo de vida 
útil do bem, fixadas por espécie de bem. 
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Quadro 21 - Taxa de Depreciação por tipo de bem 

Tipo de Bem Taxa de Depreciação 

Imóveis 2% a.a. 

Mobiliário, Máquinas e Equipamentos, Equipamentos de 
Comunicação 

10% a.a. 

Veículos e Equipamentos de Informática 20% a.a. 

 

6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes 
à gratuidade dos cursos (somente para as entidades do Sesc, Senai, Sesi e Senac) 

 
Em 2008 foram incorporados ao Regimento do SENAI dispositivos normativos para ampliação gradual da 
oferta de vagas gratuitas nos Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada, até alcançar o patamar de 
66,66% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral. 
 
Em 2018, este Regional aplicou 71,4% dos recursos dessa receita líquida de contribuição compulsória, em 
vagas para a gratuidade regimental, resultando na realização de 6.376 matrículas, que totalizaram 1.527.223 
alunos-horas. 
 
Foram realizados cursos nas modalidades de Aprendizagem Industrial Básica, Qualificação Profissional 
Básica, Técnico de Nível Médio e Aperfeiçoamento/Especialização Profissional. Os cursos atenderam a 
diversas áreas de ocupação como Gestão, Tecnologia da Informação, Metalmecânica, Alimentos e Bebidas, 
Têxtil e Vestuário, Segurança no Trabalho, Eletroeletrônica, Automotiva, Energia, Petróleo e Gás, Construção 
Civil, Automação e Mecatrônica e Couro e Calçados. 
 

Gestão 

Agente administrativo 

Assistente administrativo 

Técnico de nível médio integrado ao ensino médio em Logística 

Técnico em Administração 

Técnico em Logística 

Tecnologia da Informação 

Assistente técnico em Tecnologia da Informação 

Informática básica 

Operador de computador 

Técnico em desenvolvimento de sistemas 

Técnico em informática 

Técnico em redes de computadores 

Metalmecânica 

Mecânico de manutenção 

Mecânico de manutenção de máquinas industriais 

Mecânico de mineração 

Mecânico industrial 

Operador de injetora de plástico 

Soldador a arco elétrico 

Soldador no processo eletrodo revestido em aço carbono 
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Técnico em eletromecânica 

Técnico em mecânica 

Torneiro mecânico 

Alimentos e Bebidas 

Auxiliar de confeiteiro 

Auxiliar de padeiro 

Produtor de derivados de leite 

Produtor de embutidos e defumados 

Têxtil e Vestuário 

Confeccionador de lingerie e moda praia 

Cortador e costurador de peças íntimas 

Costureiro industrial de calca e camisa social e esporte em tecido plano 

Costureiro industrial de moda feminina em tecido plano 

Costureiro industrial do vestuário 

Segurança no Trabalho 

Técnico em segurança do trabalho 

Eletroeletrônica 

Auxiliar de eletricista 

Eletricista industrial 

Eletricista instalador industrial 

Eletricista instalador predial básico 

Técnico em eletroeletrônica 

Automotiva 

Eletricista automotivo 

Eletricista de automóveis 

Gerenciamento de motores a diesel 

Mecânico de manutenção de motores a diesel 

Mecânico de manutenção em motocicletas 

Montador de veículos automotores 

Energia 

Técnico de nível médio integrado ao ensino médio em eletrotécnica 

Técnico em eletrotécnica 

Petróleo e Gás 

Técnico em petróleo e gás 

Construção Civil - Edificações 

Auxiliar de manutenção e reparos prediais 

Instalador hidráulico 

Pedreiro de alvenaria 

Pedreiro de revestimento 

Técnico em edificações 

Construção 

Auxiliar de manutenção predial 

Pintor de carroceria 

Técnico em edificações 

Automação e Mecatrônica 

Técnico em automação industrial 



 

63 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SENAI/SE 

 

Têxtil 

Treinamento em manutenção preventiva de máquinas de costura 

Couro e Calçados 

Operador de máquinas de calcados 

Operadores de máquinas de cortar, costurar e montar calcados 

Supervisor para confecção de calcados 
 
Nos quadros abaixo, serão apresentados os resultados alcançados por este regional, no exercício de 2018, 
em relação ao cumprimento da meta de gratuidade regimental. 
 
Cabe destacar que, para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio aluno-hora, ou seja, são 
utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regimento 
do SENAI, Art.10, §3º, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.635, de 5 de novembro de 2008. 
 

Tabela 1 - Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade 

RECEITAS Realizado 2018 

Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC) 
                       

29.777.315,69  

Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)¹ 
                       

27.544.017,01  

    

Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade² 
                       

18.360.841,74  

    

DESPESAS   

Total em Educação 
                       

32.792.786,29  

em Gratuidade 
                       

19.674.675,24  

   

ALUNO-HORA³   

Aluno-hora realizado (Fase Escolar) 
                               

2.378.888  

Aluno-hora realizado em Gratuidade (Fase Escolar) 
                               

1.527.223  

   

Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade4                 1.313.833,49  

Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade 71,4% 

Fonte: SENAI-DR-SE (Sistema Zeus Orçamento/Solução Integradora) 

 
Notas: 
 

1. Receita Líquida de Contribuição Compulsória: Corresponde a 92,5% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória 
Geral, em conformidade com o Art. 68, §1º do Regimento do SENAI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.635, de 5 de 
novembro de 2008. 
2. Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade: Corresponde à 66,66% da Receita Líquida de Contribuição 
Compulsória (RLCC). 
3. Aluno-hora: Considera a soma do aluno-hora realizado na fase escolar pelas unidades operacionais. 
4. Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade: Corresponde ao resultado (positivo ou 
negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em 
relação ao compromisso de 66,66%. 
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Tabela 2 - Matrículas Realizadas em Gratuidade Regimental 

Programa/Modalidade 
Matrícula Total em Gratuidade Regimental 

Presencial EAD 
Formação Inicial e Continuada 5.428 - 

Aprendizagem Industrial  2.616 - 

Qualificação Profissional 2.741 - 

Aperfeiçoamento Profissional/ Especialização Profissional 71 - 
   

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 735 213 
Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio - - 

Técnico de Nível Médio 735 213 
   

Total 6.163 213 
Fonte: Solução Integradora - Fechamento /2018. 

 
Para cumprir a meta estabelecida, o SENAI/SE criou programas específicos a exemplo do Projeto de 
Interiorização onde oferta cursos na modalidade Qualificação Profissional e o EBEP - Educação Básica 
Articulada com a Educação Profissional que atendem os cursos da modalidade Técnico de Nível Médio. 
  
Os cursos de Aprendizagem Industrial fazem parte do compromisso regimental do SENAI, oferecidos para as 
indústrias contribuintes a fim de cumprirem a cota de contratação de aprendizes conforme a Lei da 
Aprendizagem (Lei 10.097). 

Tabela 3 - Aluno-Hora Realizado em Gratuidade Regimental (Fase Escolar) 

Programa/Modalidade 
Aluno-Hora em Gratuidade Regimental 

Presencial EAD 
Formação Inicial e Continuada 1.115.360 - 

Aprendizagem Industrial  781.529 - 

Qualificação Profissional 331.191 - 

Aperfeiçoamento Profissional/ Especialização Profissional 2.640 - 
   

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 296.977 114.886 
Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio - - 

Técnico de Nível Médio 296.977 114.886 
   

Total 1.412.337 114.886 
Fonte: Solução Integradora - Fechamento /2018. 

Gráfico 7 – Referenciais da Gratuidade 

 
Fonte: Referenciais da Gratuidade SENAI 



 

65 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 SENAI/SE 

 

 

A carga horária mínima para os cursos, estão detalhadas acima: 

Tabela 4 - Gasto Médio do Aluno-hora Realizado (Fase Escolar) 

Programa/Modalidade 
Gasto Médio do Aluno-Hora 

Presencial EAD 
Formação Inicial e Continuada 13,79 6,87 

Aprendizagem Industrial  10,44 - 

Qualificação Profissional 17,90 6,87 

Aperfeiçoamento Profissional/ Especialização Profissional 28,63 - 
   

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 16,06 7,39 
Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio - - 

Técnico de Nível Médio 15,72 7,39 
   

Total 14,53 7,37 
Fonte: SENAI-DR (SE), Simulador da Gratuidade - Fechamento /2018. 

 
Nota: 
O gasto médio Aluno-hora do programa Educação Profissional Técnica de Nível Médio foi de R$ 16,06, considerando 
que o custo aluno-hora da modalidade Técnico de Nível Médio foi de R$ 15,72 e o custo aluno-hora da modalidade 
Técnico de Nível Médio – Itinerário V Ensino Médio foi de R$ 26,87. No entanto, para esta modalidade não houve 
produção em gratuidade regimental. 

 

Tabela 5 - Despesa Total Realizada em Gratuidade Regimental 

Programa/Modalidade 
Despesa Total em Gratuidade Regimental 

Presencial EAD 
Formação Inicial e Continuada 14.158.515,31 - 

Aprendizagem Industrial            8.155.565,36  - 

Qualificação Profissional           5.927.357,45 - 

Aperfeiçoamento Profissional/ Especialização Profissional                75.592,49 - 
   

Educação Profissional Técnica de Nível Médio           4.667.105,62               849.054,31  
Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio - - 

Técnico de Nível Médio           4.667.105,62               849.054,31  
   

Total 18.825.620,93 849.054,31 
Fonte: Tabelas 3 e 4 apresentadas anteriormente. 

 
Nota: 

Despesa total realizada em gratuidade regimental = gasto médio aluno-hora x aluno-hora realizado em gratuidade 
regimental. 

 
Em 2018, o SENAI/SE destinou 71,4% da receita de contribuição compulsória para cursos em gratuidade 
regimental. Foi realizado um total de R$ 19.674.675,24 com despesa em gratuidade regimental. 

6.5.1- Informações gerais 

 

As informações deste item serão apresentadas pelo SENAI Departamento Nacional. 
 

6.5.2- Cálculos do cumprimento das obrigações da entidade em relação à gratuidade 
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As informações deste item serão apresentadas pelo SENAI Departamento Nacional. 

 

6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas 
 

Quadro 22 - Acesso às Demonstrações contábeis/notas explicativas 
Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso 

Balanço Patrimonial http://portais.se.senai.org.br/transparencia/Contabeis 

Balanço Orçamentário http://portais.se.senai.org.br/transparencia/Contabeis 

Balanço Financeiro http://portais.se.senai.org.br/transparencia/Contabeis 

Demonstração das Variações Patrimoniais http://portais.se.senai.org.br/transparencia/Contabeis 

Demonstração dos Fluxos de Caixa http://portais.se.senai.org.br/transparencia/Contabeis 

Notas Explicativas http://portais.se.senai.org.br/transparencia/Contabeis 

 

6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação 
específica 
 

Não aplicável à Unidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://portais.se.senai.org.br/transparencia/Contabeis
http://portais.se.senai.org.br/transparencia/Contabeis
http://portais.se.senai.org.br/transparencia/Contabeis
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7- Áreas especiais da gestão 

 7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados 

 

a) demonstração da força de trabalho; 

b) demonstração da distribuição da força de trabalho, discriminando efetivos e temporários;  

 
Ao final do exercício de 2018, o SENAI DR/SE contava com um quadro de pessoal composto por 291 
empregados. Em relação a 2017 houve uma redução de aproximadamente 5%. 

Quadro 23 – Força de Trabalho por Tipo de Cargo 

Tipologias dos Cargos 

Força de Trabalho 

2018 2017 2016 

1.   Efetivos 291 306 289 

2.   Temporários 0 0 0 

3.   Total de Empregados (1+2) 291 306 289 

Fonte: Gerência Compartilhada de Pessoas   
 
c) conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal no âmbito da unidade 
jurisdicionada, especialmente no contexto da execução da sua atividade-fim; 

 

Do total de empregados, 79% está lotado na área-fim e 21% está lotado na área-meio mantendo coerência 
com as atividades que são indispensáveis para o cumprimento do propósito do SENAI DR/SE. 

 

O quadro a seguir busca evidenciar a distribuição da força de trabalho entre área meio e área fim. 

Quadro 24 – Distribuição da Força de Trabalho por área  

 
Força de Trabalho 

Tipologias dos Cargos 

2018 2017 2016 

Área Meio Área Fim Área Meio Área Fim Área Meio Área Fim 

1. Efetivos 62 229 62 244 58 231 

2.Temporários 0 0 0 0 0 0 

3.Total de Empregados (1+2) 62 229 62 244 58 231 

Fonte: Gerência Compartilhada de Pessoas 

 

d) qualificação da força de trabalho; 
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Gráfico 8 – Qualificação da Força de Trabalho 

 

Fonte: Gerência Compartilhada de Pessoas 

 

Dos 291 empregados em 2018, 14% possuíam escolaridade entre Ensino Fundamental e Médio, 13% Ensino 
Superior Incompleto, 51% Ensino Superior e 19% Pós-Graduação/Especialização. Os empregados com 
Mestrado e Doutorado representam 3%. 

 

e) descrição das iniciativas da unidade jurisdicionada para capacitação e treinamento dos servidores nela 
lotados; 

 
Para capacitação dos funcionários, a GCP (Gerência Compartilhada de Pessoas) tem como base as demandas 
propostas pelos gestores, onde os mesmos têm como parâmetro o resultado da avaliação de desempenho. 
Os cursos de interesse são acordados entre gestor e colaborador para melhoria dos processos da área em 
que atuam facilitando desta maneira a execução das atividades a serem desenvolvidas.  

 
As ações de capacitação incluem ambientação do funcionário, reuniões de repasse de metodologias, bem 
como capacitações mais específicas ligadas à área de atuação e ações voltadas para a qualidade de vida do 
funcionário. Também são realizados treinamentos propostos pela Universidade Corporativa, gerenciada pelo 
Departamento Nacional. As modalidades de cursos são: cursos EaD, cursos presenciais e semipresenciais; 
mobile learning, games e simuladores, seminários online, palestras e workshops. 
 
O público-alvo da Unindústria abrange gestores, docentes e instrutores, técnicos, além de estagiários e 
aprendizes e terceiros que atuam nas Unidades do SENAI. O portfólio é organizado de acordo com as 
necessidades das áreas de conhecimento e perfil profissional. 
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Ao acessar o Portal EaD da Unindústria, o catálogo de cursos estará diretamente vinculado ao perfil 
profissional do cadastro do colaborador. Essa informação é determinada pelos Interlocutores de Educação 
Corporativa de cada Regional. 
 
 

f) custos associados à manutenção dos recursos humanos;  

 

Quadro 25 – Despesas de Pessoal 

  Valores em R$ 1,00 

Tipologias/ Exercícios 
 Vencimentos e 
Vantagens Fixas  

 Gratificações  Indenizações   Total  

Efetivos 

Exercícios  

2018 12.516.690,98 727.661,28 547.529,70 13.791.881,96 

2017 13.687.335,17 766.154,40 340.545,71 14.794.035,28 

2016 13.330.966,60 780.761,04 657.732,73 14.769.460,37 

Fonte: Gerência Compartilhada de Pessoas 

 

h) descrever os principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade jurisdicionada e as 
providências adotadas para mitigá-los;   

 

A Instituição atende às normas vigentes no que diz respeito a Segurança e Saúde no Trabalho, dessa forma a 
Gerência Compartilhada de Pessoas mantém atualizado seus Programas de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Os funcionários passam por 
exames admissionais, demissionais e periódicos e no que diz respeito ao ambiente de trabalho, as instalações 
são climatizadas e arejadas dentro das normas de segurança.  
 
Além do atendimento às normas legais, o SENAI DR/SE, de forma preventiva, disponibiliza para acesso de 
todos os colaboradores o Código de Conduta Ética e a Política de Segurança da Informação, que orientam os 
comportamentos esperados e o uso adequado dos recursos de informática. 

 

i) indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas. 

 

- Descrição do indicador: Índice de Movimentação de Pessoas 
Indica o percentual de funcionários internos movimentados horizontalmente. 
Fórmula de Cálculo: Nº de Pessoal Movimentadas/ Total de colaboradores. 
Meta prevista: 7%        Meta realizada: 9,5% (média anual) 

 
- Descrição do indicador: Índice de Turnover 
Indica a relação de entrada e saída de funcionários em um determinado período. 
Fórmula de Cálculo: [ (Nº de admissões + Nº de demissões) x 100/2]/Efetivo médio do período. 
Meta prevista: 3%         Meta realizada: 0,89% (média anual) 
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- Acidentes de Trabalho e Doença Ocupacionais – o controle de acidentes de trabalho e doenças 
ocupacionais é realizado através do acompanhamento pela área competente. Informamos que no exercício 
de 2018 não houve acidentes de trabalho e afastamento por doença ocupacional.  

 
- Níveis Salariais - os níveis salariais são distribuídos de acordo com matriz salarial. Os reajustes desses 
valores acontecem anualmente após o dissídio coletivo.  

 
- Demandas Trabalhistas – o acompanhamento das ações trabalhistas é realizado através da área de recursos 
humanos mediante relatório de ações trabalhistas apresentado pelo jurídico, onde consta a probabilidade 
provável, possível, remota e praticamente certa das ações. O índice do passivo trabalhista é considerado 
baixo, tendo como referência o quantitativo de demitidos e o número inclusão em processos trabalhistas. 
 
O SENAI DR/SE também definiu indicadores estratégicos que são acompanhados periodicamente em reunião 
com a alta administração: 

 
- Descrição do indicador: Colaboradores Capacitados  
Indica os colaboradores treinados de acordo com as exigências do negócio. 
Fórmula de cálculo: (Total de colaboradores capacitados/ Total de colaboradores no final do período) x 100 
Meta prevista: 80%      Meta realizada: 97,5% 

 
- Descrição do indicador: Contratação de Funcionários no prazo  
Indica o tempo médio entre a requisição de pessoal aprovado e a contratação de funcionário. 
Fórmula do cálculo: Tempo médio = (somatório dos intervalos entre a contratação e a requisição aprovada) 
/ nº de contratações. 
Meta prevista: 50 dias      Meta realizada: 25 dias 

 
- Descrição do indicador: Ações em Qualidade de Vida 
Indica a quantidade de ações em qualidade de vida realizadas no período 
Fórmula de Cálculo: Somatório de ações realizadas 
Meta prevista: 20 ações       Meta realizada: 24 ações 

 
 
Contratação de mão de obra de apoio 
 
A terceirização de serviços gerais, vigilância e suporte de tecnologia da informação trouxe para o SENAI DR/SE 
otimização dos custos, tempo de trabalho, treinamento de pessoal, além de disponibilizar recursos internos 
para outras atividades e melhorar o foco no negócio da empresa delegando a gerência de atividades de apoio 
para empresas contratadas. Além disso, temos a vantagem de, em conjunto com a terceirizada, desenvolver 
e padronizar novas práticas de realização dos serviços, aperfeiçoando a prestação do serviço. 

 
O SENAI DR/SE conta também com profissionais credenciados e especialistas na área de Medicina e 
Segurança do Trabalho que dão suporte à gestão de Recursos Humanos. 

 
 

Política de Contratação de Estagiários  
 
O Departamento Regional de Sergipe realiza o programa de estágio por intermédio do IEL – Instituto Euvaldo 
Lodi que faz o elo entre a Universidade e a Indústria. Na seleção, a descrição das atividades é relacionada 
com a área acadêmica para agregar valor à sua formação, objetivando desenvolver atividades promovam e 
viabilizem a parceria educação-trabalho. 
Os candidatos à vaga de estágio participam de processo seletivo e são aprovados caso atinjam a nota igual 
ou superior a 7,0.  
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Após a seleção, é firmado o Termo de Compromisso de estágio, onde o estagiário deve estar cursando 
regularmente a instituição de ensino e para sua renovação, o estagiário passa por avaliação de desempenho 
realizada pelo gestor. 
Compõe o processo de contratação dos estagiários os seguintes documentos: requisição de pessoal, 
demonstrativo de resultados e processos seletivos dos candidatos; 
O acompanhamento do estágio é realizado por um supervisor, e a prática de estágio tem duração de um a 
dois anos com a carga horária de quatro ou seis horas diárias.  
 

7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 
 

Para o SENAI, conforme previsto em seu Regimento (Decreto 494/1962, atualizado pelo Decreto 
6.635/2008), administradores são os membros dos conselhos nacional e regionais e, quanto aos órgãos 
administrativos, o Diretor do Departamento Nacional (art. 29) e os Diretores Regionais (art. 39). 

O Diretor Regional do SENAI DR/SE, bem como os membros do Conselho Regional não são remunerados. 

O cargo de Diretor Regional é exercido pelo Superintendente Corporativo da FIES e o mesmo possui vínculo 
com o SENAI/SE, sendo nomeado através da Portaria Nº 10/2008 do Conselho Nacional do SENAI. Existe o 
rateio da remuneração paga pela Federação da Indústrias do Estado de Sergipe- FIES ao Superintendente 
Corporativo, cabendo ao SENAI/SE repassar à FIES, a título de ressarcimento, o valor correspondente à 50% 
dessa remuneração. 

Ainda de acordo com o Regimento do SENAI, os membros do Conselho Regional percebem um valor de cédula 
de presença, a título de participação nas reuniões ordinárias e extraordinárias. 

 
Segue abaixo o valor total pago aos membros do Conselho Regional e do ressarcimento à FIES: 

Quadro 26 - Remuneração dos administradores – outros pagamentos 

Remuneração dos administradores – outros pagamentos 

Rubrica Valor 

Despesas com Jetons de Conselheiros R$ 133.200,00 

Outros Serviços de Terceiros - PJ R$ 285.372,60 

Total R$ 418.572,60 

Fonte: Zeus Orçamento 

 

7.3- Gestão de patrimônio imobiliário 
 
O patrimônio imobiliário do SENAI DR/SE é constituído de uma sede administrativa e de unidades 
operacionais. 
 
As unidades operacionais viabilizam a realização das atividades finalísticas (Cursos de Educação Profissional 
e Serviços de Tecnologia e Inovação) e de suporte ao negócio (relacionamento com clientes e infraestrutura), 
enquanto que a sede administrativa concentra as atividades de gestão e apoio. 
 
Cabe ressaltar que os investimentos são realizados de forma criteriosa, mantendo alinhamento com os 
objetivos estratégicos da Entidade. Em sua grande maioria, os imóveis estão localizados na capital do Estado, 
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e para os municípios onde não existem instalações físicas, o atendimento é realizado utilizando as Unidades 
Móveis que otimiza o uso dos ativos imobilizados.  
 
No exercício de 2018, houve investimento na Unidade CETCC, com a aquisição de um terreno para a 
construção de laboratórios e refeitório. 
 

 Quadro 27 – Gestão do Patrimônio Imobiliário 

Imóvel (1) Valor 2016 (2) Valor 2017 (2) Valor 2018 (2) Uso (3) 

Centro de Educação e Tecnologia 
Albano Franco - CETAF-EST  
Av. Raimundo Silveira Souza, 512 - 
Centro – Estância /SE 

R$ 2.462.027,78 R$ 2.462.027,78 R$ 2.462.027,78 

Unidade 
Operacional  
Serviços de 
Educação  

Profissional 

Centro de Educação e Tecnologia 
Integrado da Constr. Civil Albano 
Franco – CETICC 
Av. Tancredo Neves, 5600 -  Bairro 
América -  Aracaju/SE 

R$ 3.054.711,11 R$ 3.054.711,11 R$ 3.054.711,11 

Unidade 
Operacional  
Serviços de 
Educação  

Profissional e 
Tecnologia e 

Inovação 

Centro de Educação e Tecnologia 
Coelho e Campos - CETCC 
Rua Propriá, 201 – Centro - Aracaju 
/SE 

R$ 9.281.306,84 R$ 9.281.306,84 R$ 9.853.661,70 

Unidade 
Operacional  
Serviços de 
Educação  

Profissional 

Centro de Educação e Tecnologia 
Albano Franco - CETAF-AJU 
Av. Tancredo Neves, 2001 - Inácio 
Barbosa – Aracaju /SE 

R$ 4.497.277,83 R$ 4.497.277,83 R$ 4.497.277,83 

Unidade 
Operacional  
Serviços de 
Educação  

Profissional 

SENAI-Departamento Regional de 
Sergipe  
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826 - 
Edf. Albano Franco - Centro 
Administrativo Dr. Augusto Franco -  
Aracaju/SE 

R$ 7.099.301,95 R$ 7.099.301,95 R$ 7.099.301,95 Sede 

SENAI - Centro de Treinamento 
Profissional Albano Franco - CTPAF – 
Neópolis - Rodovia Joaquim Peixoto 
s/n, Neópolis/SE 

R$ 389.139,48 R$ 389.139,48 R$ 389.139,48 

Unidade 
Operacional  
Serviços de 
Educação  

Profissional 
(inativa) 

SENAI - Centro de Treinamento 
Profissional Albano Franco - CTPAF - 
Boquim - Parque Citrícola João Alves 
Filho s/n, Centro, Boquim/SE 

R$ 254.348,59 R$ 254.348,59 R$ 254.348,59 

Unidade 
Operacional  
Serviços de 
Educação  

Profissional 
(inativa) 

1) Nome e endereço do imóvel 
2) Valor de mercado estimado do bem 

3) Tipo de utilização do imóvel: especificar o uso, como por exemplo: aluguel, sede da entidade, cursos, etc.  
Fonte: Sistema Protheus 
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7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade 

 
Existe o entendimento que não há normativo que obrigue o SENAI a adotar práticas de gestão ambiental 
e sustentabilidade em suas aquisições, no entanto, o SENAI DR/SE adota critérios de sustentabilidade em 
questões específicas no que se refere ao consumo de papel, água e energia. Através do aproveitamento 
das águas pluviais por meio de reservatório de captação para utilização na lavagem de prédios, áreas 
verdes e utilização nos banheiros; preservação e valorização da paisagem, possibilitando o mínimo 
impacto ambiental sobre o entorno; utilização de lâmpadas econômicas de LED sendo substituídas de 
forma gradativa nos ambientes quando necessários. Essa medida foi feita através do levantamento 
realizado em relação ao tempo de vida útil e custo das lâmpadas, ou seja, uma lâmpada fluorescente tem 
um tempo de vida útil de 10.000 horas e necessita de reator, já a lâmpada de LED tem um tempo de vida 
útil de 30.000 horas e não necessita de reator; automação dos sistemas a exemplo do Conforme para áreas 
compartilhadas que se utiliza de criação e revisão documental mediante leitura documental sem 
impressão. 
 
Também se adquiriu torneiras automáticas e padronizadas, além do reaproveitamento do papel não 
confidencial, onde se é utilizado como rascunho para relatórios de análises e outras práticas de 
conferência; digitalização de documentos e armazenamento em meio digital; uso da água de carro pipa 
para utilização em serviços gerais; controle de consumo de água onde é verificado o hidrômetro 
diariamente para identificar possíveis vazamentos; acompanhamento diário dos quilowatts; demanda 
contratada de acordo com a sazonalidade do consumo e contratação de empresa terceirizada para 
impressão, uso de toner e manutenção de impressoras para as áreas compartilhadas e a classificação 
energética para aquisição de aparelhos de ar condicionado, onde foi realizado um estudo de eficiência 
energética. 
 
Tanto nos editais de licitação como nos contratos consta cláusula específica que trata da responsabilidade 
socioambiental das licitantes e empresas que pretendem contratar com o SENAI DR/SE. Nas especificações 
técnicas de objetos de licitação são observadas questões relacionadas a sustentabilidade, como: estudo 
sobre eficiência energética de equipamentos elétricos e eletrônicos; comprovação de locais apropriados 
para descarte de materiais oriundos de coleta de resíduos;  controle de autorização para extração de água 
de fontes hídricas; avaliação de materiais permitidos para especificar mobiliários e materiais de 
madeiramento para cursos na área de marcenaria.  
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8- Conformidade da gestão e demandas de órgãos 
de controle 
 

8.1- Tratamento de deliberações do TCU 

Não houve deliberações do TCU para o SENAI Sergipe em 2018. 

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 
 
Entendemos que o papel da CGU, claramente previsto na Lei 10.180/2001, tem de ser necessariamente 
desempenhado no âmbito interno da Administração Pública Federal, tal qual assegurado e limitado pelo 
artigo 74 da Constituição Federal. A atuação dessa controladoria, fora daqueles limites, só se justifica se 
amparada na função de apoio ao Tribunal de Contas da União (TCU), preconizada pelo inciso IV do acima 
mencionado art. 74 da CF. Isso quer dizer que a atuação da CGU em relação aos serviços sociais autônomos 
também é de controle externo, não podendo ser considerado órgão de controle interno do SENAI. 
 

8.3- Tratamento de recomendações da Auditoria Interna 

Quadro 28 – Quadros da Situação de atendimento das recomendações da Auditoria Interna 

Quadro da situação de atendimento das recomendações da Auditoria Interna 

Relatório 
Nº 
do 

item 

Descrição sucinta do item da 
recomendação 

Providências adotadas / Ações 
implementadas 

RAIS 
10/04/2018 

- 

Recomenda-se antecipadamente a análise 
do processo de contratação de serviços de 
terceirizados de apoio à tecnologia da 
informação, como forma de ação 
preventiva, avaliando os riscos do processo 
final. 

Processo de contratação de serviços de apoio 
à área de TI atualizado através de 
procedimentos internos juntos às áreas 
envolvidas. 

RAIS 
26/04/2018 

- 

Registrar todas as reclamações dos clientes 
com ação de resposta a respeito da 
solicitação. 

Registros feitos em site, sistema, e-mail. 
Implantação do SAC como resposta da 
solicitação. 

RAIS 
27/04/2018 

- 

Recomendado em processos ligados à área 
fim, a aplicação de maiores controles no 
registro de formulários padronizados. 

Controle de formulários através de 
instruções normativas registradas. 

RAIS 
09/05/2018 

- 

Incluir em sistema processo de avaliação de 
fornecedores para controle de qualidade e 
seleção de fornecedores. 

Ação incluída em sistema e documentada em 
instrução normativa para processos da área 
SCA – Supervisão Compartilhada de 
Aquisições e Contratos. 
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9- Apêndices 
 

9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema 
 
Não aplicável ao Departamento Regional. 

9.2- Outras análises referentes às entidades do Sistema 
 
Não aplicável ao Departamento Regional. 

9.3- Quadros, tabelas e figuras complementares  
 
Não há informações a serem apresentadas 
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II. Relatórios e Pareceres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARECER DA AUDITORIA INTERNA

A Auditoria Interna do SENAI-SE, cumprindo as suas atribuições e de acordo com os dispositivos legais aos
quais a entidade está subordinada tais como a Instrução Normativa - TCU n° 63, de 1° de setembro de 2010;
Instrução Normativa - TCU nO 72, de 15 de maio de 2013 e Decisão Normativa - TCU nO170 de 19 de setembro
de 2018 , apresenta opin ião sobre a prestação de contas anual relacionadas, no exerci cio de 2018.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre o resultado de acompan hamento das recomendações e
determinações expedidas pelos órgãos de Controle Externo do Poder Executivo Federal, sobre a adequação dos
controles internos administrativos e sobre a aderência ao cumprimento de normas internas e legais.

Os traba lhos da auditoria interna foram direcionados para o monitoramento das normas legais , junto as
recomendações dos Órgãos de Controles Externos , nas avaliações dos Controles Internos med iante processos
e diretrizes utilizadas nas áreas auditadas. Assim, foram avaliados os processos de Gestão de Pessoas, Gestão
de Tecno logia da Informação, Infraestrutura , Aquisições, Contratos, Controladoria , e os controles de processos
relacionados à área fim , sobre os quais recomendamos ações de melhoria. Sendo que a execução deste trabalho
contempl ou os objelivos propostos no plano de auditoria para o exercicio de 2018 .

Nas aval iações realizadas pela área de Auditor ia Compartilhada Interna, foram exam inados os controles internos
da área de Gestão Compartilhada de Pessoas, nos itens, folha de pagamento, frequéncia, contratos de
funcionários, recrutamento e seleção de funcionários e capacitações dos qua is revelaram-se de acordo com os
normativos internos e externos. Na Gestão Compartilhada de Tecnologia da Informação houve acompanhamento
da segurança de dados e informações em sistemas os quais demonstraram confo rmidades, assegurando a
continuidade dos processos.

Para os processos licitatórios da área Supervisão Compartilhada de Aquisições e Contratos, foram examinadas
as amostras e consideradas as devidas formalizações, dentro da regularidade exigida pela legislação, além de
reforçar recome ndações necessárias para o alinhamento dos processos. Foram também realizadas análises
referentes aos controles aplicados à infraestrutura das unidades que apresentaram conformidade. E na área de
Gestão Compartilhada de Controladoria foi verificada conformidade no cumprimento de norma tivos internos, nos
processos de contas a pagar, contas a receber, tesouraria e cont ábeis.

A sistemática de monitoramento dos resultados das avaliações da Aud itoria Interna ocorreu mediante processo
de acompanhamento dos planos de ações das áreas , nas quais se aval iou o cumprimento das recomendações ,
com o propósito de garantir que as providencias sejam implementadas, no entan to as ativ idades de controle são
abrangentes e eficientes.

CONCLUSÃO

Em nossa opinião, de acordo com as evidéncias apresentadas na amostra realizada, a prestação de contas
anual do SENAI -SE, relativa ao exercício de 2018 , está em condições de ser submetida à apreciação da Alta
Direção, do Órgão do Siste ma de Cont role Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União .

Aracaju, 15 de março de 2019

'- M J.... J n. ~ I . , ~ :""--:-d
Onl~lo~ce o

Técn ica de Nivel Superior
ACI - Auditoria Compartilhada Interna

SENAIIDR-SE
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SENAI - SERViÇO NACIONAL DE APRENDIZAG EM INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE

ANÁLISE DO PROCESSO ANUAL DE
PRESTACÃO DE CONTAS 

RELATÓRIO DE GESTÃO DO
EXERCic lO DE 2018

Senhor Presidente ,
Senhores Conselheiros ,

Em cumprimento das normas desta Instituição, foi submetida à apreciação deste Conselho
Keglonal , o Processo Anual de Prestação de Contas - Relatóno de Gestão dO Exerclclo de
2018.

Como integrante deste Colegiado, na qualidade de Conselheira Representante do Ministério
da Educação, coube-me a tarefa de proceder à análise das peças que integram o processo ,
objetivando apresentar relatório conclusivo , possibilitan do assim aos meus ilustres pares,
acotarern posição quanto à matéria em anáiise.

Integrando o processo se encontraram as seguintes peças contábeis:

1. Balanço Patrimonial ;
2. Balanço Orçamentário;
3. Balanço Financeiro;
4. Demonstrações das Variações Patrimoniais;
5. Demonstração do Fluxo de Caixa;
6. Notas Explicativas ás Demonstrações Contábeis SENA!.

ASPECTO DO ORCAiviENTO.

O orçamento do exercício, já com as devidas retificações , o qual logrou aprovação deste
Conselho, estimou a Receita em R$ 45.255.000,00 (quarenta e cinco milhões duzentos e
cinquenta e cinco mil reais) , e fixou a despesa em igual valor.

COMPORTAMENTO DAS RECEITAS:

Prevista para alcançar até o final do exercício a quantia de em R$ 45.255.000,00 (quarenta e
cinco milhões duzentos e cinquenta e cinco mil reais), a Entidade arrecadou o valor de R$
44.002.500,23 (quarenta e quatro milhões dois mil e quinhentos reais e vinte e três
centavos].

COMPORTAMENTO DAS DESPESAS

As Despesas tiveram o seguinte comportamento: previsto para o exercício um desembolso da
ordem de RS 45.255.ÜÜÜ,ÜÜ (quarenta e cinco milh ões duzentos e cinquenta e cinco mii
reais), durante o ano de 2018, o realizado se concretizou em R$ 35.561,905,26 (trinta e

Tel .: (79) 3226-7400 - Arac8Ju- Sorgipe - CEP 49080-190 - http:/twwwse.senai .br

SENAI
Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial

Departamento
Regional de
Sergipe

FIES
Fedaraçlio das IndustrIas
do Esmoo de Sefg ipe

SESI
Serviço Social da
Industria

IEL
InstJMQ
Euveldo lodi
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cinco milhões quinhentos e sessenta e um mil novecentos e cinco reais e vinte e seis
centavos).

Conclusão:

Ante toda análise procedida em todas as peças contábeis acima elencadas, recomendo aos
Senhores Conselheiros a APROVAÇÃO do PROCESSO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCICIO DE 2018, do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI, Departamento Regional de Sergipe, enaltecendo o zelo e
dignidade dos que fazem a Entidade e dizendo do grande orgulho por ter de alguma forma
dado a minha humilde colaboração para o engrandecimento da Instituição.

Sobre a peça em análise este é o meu relato.

Aracaju , 1 Pl:;:o:r
RUTH S ES GAMA DE ANDo/DE

Conselheira Reiatora

SENAf
Serviç<l Nacional de
Aprendizagem Industrial

Departamento
Regional de
Sergipe

FIES
Fooelaçêo das Industrias
do Estado de Sergipe

SESI
ServiçoSocial da
Indústria

IEL
Institu10
Euvaldo Lodi

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz. n· 826
EdiflCio Albano Franco
Centro AdministratIvo Dr. Augusto Franco

lei (7913226-7400 - AracaJu -Serglpe- CEP 49080-190 - http://www.se.senai.br
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PARECER DA COMISSÃO DE CONTAS

A Comissão de Contas designada pelo Conselho Regional do SENAI, órgão de
Controle do Departamento Regional do SENAI Sergipe, para emitir parecer sobre a
Prestação de Contas Anual, com base no parecer da Auditoria Independente e,
após análise dos relatórios apresentados pela área de Contabilidade do SENAI/SE,
concluiu que a Prestação de Contas do Exercício de 2018, exprime com
realidade os fatos e a situação contábil do Departamento Regional.

Dessa forma, a Comissão de Contas recomenda que a Prestação de Contas do
Exercício de 2018, do SENAI Departamento Regional de Sergipe, seja aprovada
peio Conseiho RegionaL

Aracaju, 18 de março de 2019.

SENAI Departamento
SOlVIÇ<l NacIOnalde Regional d
Aprentfíl.o1gp.m Induslri;.J Sergipe

FIES
Federação das Indústrias
do ESlado da S"'uipe

SESI
SOlViÇ(lSocial da
Inrl lolstritl

IEL Av. Dr.Carlos Rodriuuoo da Cmz. n' 826
Instituto Edif lcio Albano Franco
F.lIvakJr.lorh Cenlro Administra tivo Dr. Auguslo Franco

Tel.. (79) 3226·7400 - Ameaj" - Sergipe CEP 49080·190 - htlp:I"""'""'''''.''''''''.br
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APRE§ENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - RELATÓRIO DE
GESTAO EXERCíCIO 2018 DO SENAI SERVICO NACIONAL DE

- - - - - :# ~ -

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE.

o Diretor Regional do SENAI de Sergipe, no uso das atribuições Que lhe são

conferidas pelo Regimento aprovado pelo Decreto nO 494 de 10 de janeiro de 1962 e

atualizado pelo Decreto nO 6.635, de 5 de novembro de 2008.

('nn c! irlor~nrln n n~ro,..or rI~ ('nn"lic!c!~n rio ('nntQC! roforonto 6 Proc!t~,..~n rio ('nnt~c! rln....... _. 1_ 1__1_ • •"""'- _ ............ ....... _ • •• , •• ,,__ ' _1 "10._"'" • I __ .._y...... ....... _ . ... _

Exercício de 2018;

Considerando a análise do Conselheiro Relator referente à Prestação de Contas

Anuai - Reiatório de Gestão do Exercício de 2ü'i8;

Considerando o desempenho da execução orçamentária e as informações contábeis

do Departamento Regional de Sergipe;

Considerando o parecer da Auditoria Independente ;

APRESENTA:

Ao Egrégio Conselho Regional do SENAI - Departamento Regional de Sergipe, o

processo anual de Prestação de Contas - Relatório de Gestão do Exercício de 2018

do Serviço Nacional de Aprendizagem industriai - Departamento Regionai de

Sergipe.

Aracaju , 18 de março de 2019.

,~
{/lJ{.kV '.W

rg!efde Andrade Bergamini
r Regional do SENAI/SE

SENAI Departamento
Serviço Nacional de Regional do
Aprendizagem Industrial Sergipe

FIES
Federaç30 das lnd ústrias
do Estado de Serglpo

SESI
Serviço Social da
Industria

IEL Av Dr Carlos Rodrigues da Cruz. nO826
Inshtuto Ediflclo Albano Franco
Euvaldo Lodi Centro Administrntivo Dr Augusto Franco

Tel: (79) 3226-7400 - AlOcalu- S"'llipe - CEP 49060·190 - httpJ/wVlwse .senaLbr
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PROPOSICÃO N° 011/2019

o Presidente do Conselho Regional do SENAI de Sergipe, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Regimento aprovado pelo Decreto n° 494, de 10 de janeiro de
1962 e atualizado pelo Decreto nO6.635 , de 5 de novembro de 2008.

PROPÕE: Ao Egrégio Conselho Regional

Aprovar o Processo Anual de Prestação de Contas - Relatório de Gestão Exercício 2018
do SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional de
Sergipe, apresentado pelo Diretor Regional.

Aracaju, 18 de março de 2019.

EtttJal~Õ~d~ . ra -<:/,r
Presidente do Conselho Regional do SEN~R-SE

Federação
das Indústrias
do Estado
de Sergipe

Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n - Edf. -Albano Franco
Centro Administrativo "Dr, Augusto Franco'
Bairro Capucho - Aracaju - sergipe - CEP 49080-19
Tel.(79) 3226-7400
E-MAil : fies@se.senaLbr

SESI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
De Aprendizagem
Industrial

IEl
Instituto
Euvaldo
l odi
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RESOLUÇÃO N° 011/2019

O Conselho Regional do SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

Departamento Regional de Sergipe, usando das atribuições que lhe confere o artigo 34, do

Regimento aprovado pelo Decreto N° 494, de 10 de janeiro de 1962, atualizado pelo

Decreto N° 6.635, de 5 de novembro de 2ÜÜô. E conforme Proposição n° üííi2üíS do

Presidente do Conselho Regional do SENAI, em Reunião Ordinária.

RESOLVE:

Aprovar o Processo Anual de Prestação de Contas - Relatório de Gestão do Exercício de

2018 do SENAI - Departamento Regional de Sergipe.

Aracaju, 18 de março de 2019.

v

r/~-~-CZ~~

~~"Q~dlr~

Federaçã o
das Indústrias
do Estado
de Serg ipe
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SENAI
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇOES CONTABEIS

AO CONSELHO DELIBERATIVO E DIRETORIA DO
SERViÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE
NESTA

Opinião com Ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis do SERViÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - DRlSE, que compreendem os balanços patrimonial, financeiro e orçamentário
em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações das variações patrimoniais e
dos fluxos de caixa para o exercicio findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais politicas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada
'Base para opinião com ressalva", as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do
SERViÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DRlSE, em 31 de
dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábei adotadas no Brasil, aplicáveis
ao setor público (NBCT 16.6).

Base para opinião com ressalva

(I). No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DRISE, apresentou informações e controles
adequados das classes dos bens patrimoniais do seu ativo imobilizado através do inventário,
cujo custo contábil naquela data totalizou R$ 65.903.684,00, bem como quanto às respectivas
depreciações, no valor contábil de R$ 43.290.201,02, confonne nota explicativa 8; e cujos
efeitos estáo sujeitos a levantamentos patrimoniais de forma a atender o previsto na NBC TG
27 - Ativo Imobilizado. Como comentado na nota explicativa 3, letra "m", não foi realizada a
análise e teste quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo
imobilizado (NBC TG 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos). Os controles e
informações adequadas, e a análise e teste de recuperabitidade desses ativos, não permitiu
avaliar a existência de possiveis perdas de ativos registrados com valor superior aquele
passivei de ser recuperado por uso ou venda relativos ao ativo, naquela data. Dessa forma,
não foi possível, nas circunstâncias, ainda que por meio de procedimentos adicionais de
auditoria, concluirmos sobre os saldos contábeis dessas contas, bem como os possíveis efeitos
que possam vir a impactar as demonstrações contábeis do exercício findo naquela data.

Rua Campo do Brito, 568- Baino São José- Aracaju'SE- CEP: 49015460 - Fone: (19) 321.4-3718
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Outros assuntos

Os valores referentes aos balanços patrimonial, financeiro e orçamentário em 31 de dezembro
de 2017, as demonstrações dos fluxos de caixa e das variações patrimoniais , referentes ao
exercicio findo naquela data , que estão sendo apresentadas pela Administração do SERViÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI·DRlSE, como informações
suplementares e comparativas, foram por nós revisadas e sobre as quais emitimos relatório
com ressalvas , datado em 9 de março de 2018.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do
auditor

A administ ração do SERViÇO NACIONAL DE APR ENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DR/SE é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatór io da
Admin istração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Admi nistração e
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecim ento obtido
na auditoria ou, de outra forma , aparenta estar distorcido de forma relevant e. Se, com base no
trabalho realizado , concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração,
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração pelas demonstr ações co ntábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessá rios para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraud e ou erro.

Na elaboração das demo nstrações contábeis, a administra ção é responsável pela avaliação da
capacidade do SERViÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI-DRlSE,
continuar operando , divulgando, quando aplicável , os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábi l na elaboração das demonstrações
contábeis , a não ser que a administração pretenda liquidar o SERV iÇO NACIONAL DE
APR ENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI ·DR/S E ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração do SERViÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - SENAI-DR/SE são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demo nstrações contábeis.

RuaCampodoBrito, 568 - Bairro SãoJosé- Aracaju'SE - CEP: 49015-460 - Fone: (79) 3214-37 18
-----------~
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas
em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião . Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individua lmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável , as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada , de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria . Além disso :

(a) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveni ente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos , conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.

(b) Obtivemos entend imento dos controles internos relevantes para a auditori a para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunst âncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do SERViÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGE M INDUSTRIAL - SENAI -DRISE.

(c) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoab ilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela admin istração.

(d) Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração , da base contáb il de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma
incerteza relevante em relação a eventos ou condiçõ es que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante , devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir
modificação em nossa opinião , se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório .
Todavia , eventos ou condições futuras podem levar o SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI -DRISE, a não mais se manter em continuidade
operacional.

Rua Campo do Brito, 568 - Bairro SãoJosé - AracajulSE - CEP: 49015460 - Fone: (79) 3214-3718
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Comunicamo-nos com a administração a respeito . entre outros aspectos , do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria nos controles interno s que
identificamos durante nossos trabalhos.

Aracaju , 24 de janeiro de 2019

BARRETO- AUDITORES ASSOCIADOS SS

CRCSE -141

RE~N!J /l ~A BARRETO
CO TADOR - CRCSE - 830

CAD
1

STRO NACIONAL DOS
AUDITORES INDEPENDENTES -CNAI na 101

Rua Campo do Brito, 568 - Bairro São José- AracajulSE - CEP:49015460 - Fone : (79) 3214-3718
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