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Sigla Identificação 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANP Agência Nacional do Petróleo 

BA Estado da Bahia 

BI Business Intelligence 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
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CAB Centro Administrativo da Bahia 
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CGU Controladoria Geral da União 
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CNPQ Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CRM Customer Relationship Management 

DN Departamento Nacional 
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ITED Núcleo de Inovação e Tecnologias Educacionais 
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1- Apresentação 
 

Este Relatório de Gestão está estruturado em oito itens Contábeis e de Gestão, além de apêndices e 
anexos, conforme detalhado em sumário.  
 
Por ser o SENAI uma entidade privada, enquadrada na natureza jurídica de serviço social autônomo, 
os seguintes itens do Anexo II da Decisão Normativa – TCU nº 170, de 19 de setembro de 2018, não 
são aplicáveis à sua realidade:  
 

6.7. Demonstrações contábeis e notas explicativas de acordo com legislação específica; 

7.2. Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros; 

7.4. Gestão ambiental e sustentabilidade. 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-BA tem como missão promover a educação 
profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para o 
aumento da competitividade da indústria baiana. Entre as suas áreas de atuação estão a educação 
profissional e superior, a prestação de serviços técnicos e tecnológicos, a consultoria, a pesquisa 
aplicada e a inovação. 
  
As principais realizações da gestão no exercício 2019 

 

 Foram realizadas, nas modalidades de Educação Profissional e Ensino Superior, 102.006 

matriculas e 14.011.404 Hora-Aluno. Já no Processo de Inovação e Tecnologia, foram registrados 

891.969 Homem-Hora na execução de serviços técnicos e tecnológicos e consultorias. 

 As metas de Gratuidade e Resultado Operacional estabelecidas no exercício foram alcançadas e 

superadas;  

 

 Três estudantes do SENAI-BA, sendo um da unidade Feira de Santana e dois do CIMATEC, 
conquistaram a medalha de bronze nas ocupações em que competiram (Química e Mecatrônica, 
respectivamente) na WorldSkills, a olimpíada mundial de profissões técnicas, cuja edição 2019 
foi realizada em Kazan, na Rússia. 

 

 O nível de maturidade em gestão do SENAI/BA nos macroprocessos de estratégia, gratuidade, 
orçamento e produção, com vistas ao aprimoramento das suas práticas e à integridade dos seus 
resultados, foi avaliado pelo DN através do Programa Alinhar - ciclo I, como nível 3. 

 

 O SENAI/BA estruturou o Portal de Inteligência de Negócios, SENAI 360, desenvolvido para 
centralizar informações (BIs) de diversos processos do SENAI, o que proporcionou uma maior 
eficiência operacional devido a automatização dos processos e agilidade nas tomadas de 
decisões. 
 

 O SENAI investiu na melhoria da sua infraestrutura visando ao melhor atendimento aos seus 
clientes, bem como na ampliação da sua capilaridade de oferta de serviços: i) Iniciadas as 
operações nas sedes próprias do SENAI em Senhor do Bonfim e Jacobina. As novas estruturas 
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contam, cada uma, com 04 salas de aula, 01 laboratório de informática, 01 sala dos professores, 
01 de sala de leitura e 01 Galpão 225 m2; ii) inaugurado o CFP do SENAI nos municípios de 
Candeias. terreno com área total de 6000 m2, doado pela Prefeitura Municipal de Candeias. O 
empreendimento de 417 m² conta com dois pavimentos, 4 salas de aula, 1 sala de informática e 
1 sala de leitura, além do galpão integrado com 225 m² onde serão realizadas aulas práticas. 

 

 Inauguradas Escolas de Eletricistas nas Unidades SENAI de Juazeiro, Ilhéus e Barreiras. O 
programa é uma iniciativa da parceria entre Coelba e SENAI e tem como objetivo capacitar 
profissionais para a execução de atividades em instalações elétricas nas redes de distribuição de 
energia. 

 Inaugurado no SENAI Feira de Santana o primeiro Centro de Treinamento da Yamaha Motor do 
Brasil no Nordeste. 
 

 Disponibilizado ao SENAI pela UPB, um gabinete situado no CAB em Salvador para atendimento 
aos prefeitos da Bahia, visando maior atenção às demandas de todos os municípios do Estado, 
representados por seus prefeitos e secretários. 

 

 Em fevereiro, iniciou-se o programa Mestrado Profissional em Desenvolvimento Sustentável, 
novo curso stricto sensu do SENAI CIMATEC. O curso tem a Química como área foco e busca 
atender à demanda por profissionais qualificados para suprir a necessidade da Indústria 4.0 e 
construir um forte elo entre a pesquisa em química e os desafios do setor empresarial para seu 
desenvolvimento sustentável, tendo como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), segundo a ONU. 

 

 Em agosto, foi inaugurada a primeira Fábrica Modelo 4.0 do hemisfério sul, no SENAI CIMATEC. 
Fruto de uma parceria com a McKinsey & Company, o modelo deve aumentar a produtividade 
das fábricas em 70% e reduzir o retrabalho em 60%, com uso de avançadas tecnologias 
relacionadas à Indústria 4.0. 

 

 Em outubro, houve a inauguração do supercomputador AIRIS, fruto de uma parceria entre o 
SENAI CIMATEC e a Repsol Sinopec Brasil. O AIRIS tem capacidade de processamento de 800 
teraflops e foi projetado prioritariamente para solucionar problemas relacionados ao setor de 
petróleo e gás. 

 

 Em novembro, foi lançado o curso de Arquitetura e Urbanismo. As novas matrizes dos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil do CIMATEC foram, inclusive, premiadas como 
trabalho de destaque no Encontro Nacional Sobre o Ensino de BIM (Enebim 2019), realizado em 
Fortaleza - CE. 

 

 Em novembro, foi inaugurada a primeira etapa do SENAI CIMATEC Park, projeto desenvolvido 
para amplificar os limites da atual e já robusta infraestrutura do CIMATEC. Trata-se de um 
grande complexo tecnológico e industrial que combina um Science Park, um Technology Park e 
um Business Park, integrados em um Eco Parque de 4 milhões de m² no Polo Industrial de 
Camaçari, com laboratórios avançados, plantas piloto, áreas de segurança para testes e 
operações de risco, espaços para startups industriais, centro de tecnologia das empresas e 
empresas industriais de base tecnológica. 

 

 Sua estrutura foi projetada para atender as demandas da indústria nacional que ainda não são 
atendidas por outras Instituições de Ciência de Tecnologia. Assim, a ideia é que a presença do 
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CIMATEC Park consolide a região como referência em alta tecnologia, inovação e novos 
negócios, além de se tornar peça fundamental para desenvolvimento, fortalecimento e 
competitividade da indústria brasileira. 

 

 Em novembro, foi lançado o Supercomputador OGBON, resultado de uma parceria entre a 
Petrobras e o SENAI CIMATEC. O novo supercomputador tem foco em pesquisa aplicada nas 
áreas de Geofísica, Geologia, Engenharia de Reservatórios e outros setores de óleo e gás. 

 

 Em dezembro, foi inaugurado o Escritório Regional de Ciência e Tecnologia da Marinha do Brasil 
no SENAI CIMATEC. O escritório é resultado do acordo de cooperação científica e tecnológica 
assinado em janeiro deste ano entre o SENAI CIMATEC e a Marinha do Brasil. 

 

Principais dificuldades encontradas pela UJ para realização dos objetivos no exercício: 

 

 Maior dificuldade de preenchimento das vagas ofertadas nos cursos do SENAI, 
abertos para a comunidade, como reflexo de uma lenta recuperação da crise 
econômica e do alto índice de desemprego na Bahia. 

 Realizar os investimentos necessários, no tempo previsto, para ampliação e 
requalificação das instalações físicas e atualização tecnológica, a fim de atender aos 
desafios propostos, principalmente no interior do Estado.  

 Com a implantação do novo ERP (PROTHEUS) em julho de 2018, ainda houveram 
adaptações dos processos de negócio ao sistema em 2019, devido à complexidade 
dessa mudança. 
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2- Visão geral da unidade prestadora de contas 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – foi criado pelo Decreto-Lei no 4.048 de 22 de 
janeiro de 1942, tendo seu Regimento sido aprovado pelo Decreto-Lei no 494 de 1º de janeiro de 1962 
e atualizado pelo Decreto-Lei no 6.635 de 05 de novembro de 2008. O Departamento Regional da Bahia 
foi criado em 1º de abril de 1945 e teve alterados dispositivos do regulamento pelo Decreto-Lei no 
6.635 de 05 de novembro de 2008. 
 

2.1- Identificação da unidade 
 

SENAI/BAHIA 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial da Bahia 
 

Quadro 1 - Identificação da Unidade 

Poder e órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de vinculação: MTE – Ministério do Trabalho e Emprego  

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ) 

Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 03.795.071/0001-16 

Principal atividade: Outras atividades de ensino não especificadas 
anteriormente 

Código CNAE: 85.99-6-99 

Contatos  

Telefones/fax: 71 3343-1351 

Endereço postal: Rua Edístio Pondé, 342, Stiep. CEP 41.770-395, Salvador, BA. 

Endereço eletrônico: diretoriasenaiba@fieb.org.br 

Página na internet: www.fieb.org.br/SENAI  

 

Quadro 2 - Identificação dos administradores 

Cargo Nome CPF Período de gestão 

Administrador da Entidade    

Diretor Regional Rodrigo Vasconcelos Alves 615.320.375-20 A partir 03/07/2018 

Membros do Conselho Nacional/Regional: 

Presidente do Conselho Antonio Ricardo Alvarez Alban 261.812.235-68 
06/11/2014 a 31/03/2018 

02/04/2018 a 31/03/2022 
Representante da Indústria 
(Titular) 

Wilson Galvão Andrade 001.975.485-04 28/04/2016 a 28/04/2018 

23/05/2018 a 23/05/2020 

Representante da Indústria 
(Titular) 

João Augusto Tararan 070.966.078-20 13/05/2019 a 23/05/2021 

Representante da Indústria 
(Titular) 

Marconi Andraos Oliveira  093.279.405-04 26/07/2018 a 26/07/2020 

Representante da Indústria 
(Titular) 

Fernando Jorge de Azevedo Carneiro 094.119.255-53 23/05/2018 a 23/05/2020 

Representante da Indústria 
(Suplente) 

Manual Ventin 078.964.335-91 27/10/2018 a 27/10/2020 

Representante da Indústria 
(Suplente) 

Luiz Garcia Hermida 

Ana Claudia Basilio Lima das Mercês 

211.608.305-25 

025.469.567-10 

23/05/2018 a 31/10/2019 

18/02/2020 a 18/02/2022 

http://www.fieb.org.br/SENAI
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Quadro 2 - Identificação dos administradores 

Representante da Indústria 
(Suplente) 

Roberto Fiamenghi 059.862.068-00 23/05/2018 a 23/05/2020 

 

Representante da Indústria 
(Suplente) 

 

Alberto Cánovas Ruiz 034.394.615-72 23/05/2018 a 23/05/2020 

Representante do Ministério 
do Trabalho (Titular) 

Gerta Angélica Schultz Cortes Fahel 649.093.525-20 Posse em 24/11/2016 

Representante do Ministério 
do Trabalho (Suplente) 

Maurício Nolasco de Macedo  

 
882.495.935-53   

A partir 23/05/2018 

 

Representante do Ministério 
da Educação (Titular) 

Geovane Barbosa do Nascimento 

Aécio José Araújo Passos Duarte  

 

434.529.495-91 

447.606.125-72 

 

Posse em 23.07.2015 

Posse em 29.03.2019 

Representante do Ministério 
da Educação (Suplente) 

Renato da Anunciação Filho 195.341.405-20 Posse em 23.07.2015 

Representante da área de 
Comunicação (Titular) 

José Ailton de Lira 085.321.095-00 Posse em 28/07/2005 

Representante da área de 
Comunicação (Suplente) 

Vago   

Representante dos 
trabalhadores da indústria 
(Titular) 

Leonicio Maciel dos Santos Filho 377.307.035-72 28/03/2019 a 28/03/2021 

Representante dos 
trabalhadores da indústria 
(Suplente) 

Vago   

Diretores: 

Diretor Regional 
Rodrigo Vasconcelos Alves 705.326.135-20 

615.320.375-20 

Até 02/07/2018 

A partir 03/07/2018 

Diretor de Tecnologia e 
Inovação 

Leone Peter Correia da Silva Andrade 409.754.105-63 

 
Desde 03/06/2015 

 

Diretor Adjunto de 
Tecnologia e Inovação 

Luís Alberto Breda Mascarenhas 

 

705.326.135-20 

 
A partir  03/07/2018 

 

 
 
 

Quadro 3 - Unidades Descentralizadas 

Nome 
Principal 
atividade 

Responsável Telefone e e-mail Endereço 

UNIDADE 
CIMATEC 

Serviços de 
Educação 

Profissional e 
Tecnológica, 

Educação 
Superior, 

Tecnologia e 
Inovação 

Leone Peter Correa 
da Silva Andrade 

(71)3534-8090 
falecomsenaicimatec@fieb.org.br 

Rua Orlando 
Gomes, 1845 – 
Piatã 
Salvador-BA 

 
UNIDADE 
DENDEZEIROS 

 
Serviços de 
Educação 

Profissional e 
Tecnológica 

 

Adroaldo Alcântara 
Dória (até 
03/06/2019) 

Eligiane (de 
04/06/2019 a 
03/07/2019) 

Marcelo Azoubel (a 
partir de 04/07/2019 

 

(71)3534-8090 
faleconoscosenaiba@fieb.org.br 

 
Avenida 
Dendezeiros, 99 - 
Bonfim - Salvador 
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Quadro 3 - Unidades Descentralizadas 
 
 

UNIDADE 
LAURO DE 
FREITAS 
(Lauro de 
Freitas, 
Candeias e 
Simões Filho) 

Serviços de 
Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Yan Pedreira de 
Medeiros  

(71) 3287-8204 
faleconoscosenaiba@fieb.org.br 

Av. Luiz Tarquínio 
Pontes , 938 - 
ARACUÍ - Lauro de 
Freitas 

UNIDADE 
CAMAÇARI 

Serviços de 
Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Eligiane Góis 
Figueiredo Santos 

(71) 3493-7070 
faleconoscosenaiba@fieb.org.br 

Rua Eixo Urbano , 0 
- Centro - Camaçari 

UNIDADE 
ALAGOINHAS 

Serviços de 
Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Eligiane Góis 
Figueiredo Santos 

(75) 3182-3356 
faleconoscosenaiba@fieb.org.br 

Praça Barão do Rio 
Branco , 55 - Centro 
- Alagoinhas 

UNIDADE FEIRA 
DE SANTANA 

Serviços de 
Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Antonyony de Jesus 
Santana 
 

(75) 3229-9112 
faleconoscosenaiba@fieb.org.br 

Eduardo Fróes da 
Mota , 5000 - 
Campo Limpo - 
Feira de Santana 

UNIDADE 
BARREIRAS 

Serviços de 
Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Dalita Dutkievicz 
 

(77) 2103-4379 
faleconoscosenaiba@fieb.org.br 

Rua das Turbinas , 
940 - Vila Rica - 
Barreiras 

UNIDADE 
LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES 

Serviços de 
Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Dalita Dutkievicz 
 

(77) 3639-6400 
faleconoscosenaiba@fieb.org.br 

José de Alencar, 
Quadra D4 , 4 - 
Florais Léa - Luís 
Eduardo Magalhães 

UNIDADES  

NORTE 
(Juazeiro, 
Jacobina e 
Senhor do 
Bonfim) 

Serviços de 
Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Amanda Goes Matos 
Rodrigues 
 

(74) 3614-0823 
faleconoscosenaiba@fieb.org.br 

Av. Adolfo Viana , 0 
- Centro - Juazeiro 

 

UNIDADES SUL 
(Ilhéus, 
Eunápolis e 
Teixeira de 
Freitas) 

 
Serviços de 
Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

 
Jurandir Hendler da 
Luz 

 

 

(73) 3222-7070 
faleconoscosenaiba@fieb.org.br 

 
Rodovia Jorge 
Amado, BR 415 , 0 - 
Banco da Vitória - 
Ilhéus 

UNIDADES 
SUDOESTE 

(Vitória da 
Conquista, 
Guanambi e 
Jequié) 
 

Serviços de 
Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Luciano Abreu de 
Lacerda 

(77) 3086-8300 
faleconoscosenaiba@fieb.org.br 

Av. Olívia Flores , 
3900 - 
Universidade - 
Vitória da 
Conquista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 24 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SENAI/BA 
 

Organograma funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
Figura 1 - Organograma Funcional - SENAI/BA 

2.2- Finalidade e competências institucionais 
 
Os cursos do SENAI preparam trabalhadores para 28 áreas industriais. Os cursos vão desde a iniciação 
profissional até formação inicial e continuada, passando também por cursos técnicos de nível médio e 
superior (graduação e pós-graduação). 

 
Com vistas à utilização de tecnologias flexíveis e adaptadas à realidade da indústria, o SENAI/BA utiliza 
os Itinerários Formativos Nacionais que é um Programa SENAI de Padronização Educacional que visa 
alinhar a oferta de ensino profissional em todos os estados brasileiros, além de disponibilizar recursos 
didáticos de alta qualidade.  
 
Além de oferecer educação profissional de qualidade, o SENAI também apoia a competitividade da 
indústria brasileira, por meio da rede de Institutos SENAI de Tecnologia - IST e os Institutos SENAI de 
Inovação – ISI. Com infraestrutura e profissionais capacitados, a rede desenvolve produtos e processos 
inovadores. No SENAI Bahia estão em operação 3 Institutos SENAI de Inovação (ISI) em Automação, 
Conformação Mecânica e União de Materiais, e Logística, e 06 Institutos SENAI de Tecnologia em 
Construção Civil, Química, Alimentos, Eletroeletrônica, Eletrometalmecânica e Meio Ambiente.  Nas 
empresas, os institutos facilitam os projetos de pesquisa e de desenvolvimento e estimulam as 
iniciativas de inovação e a formação de parques tecnológicos. 
 

O SENAI/DR/BA tem como missão promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a 
transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria 
baiana. Conforme Regimento atualizado pelo Decreto-Lei no 6.635 de 05 de novembro de 2008. 
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Quadro 4 - Declaração Estratégica 

Missão Visão de futuro Valores 

Promover a educação 
profissional e tecnológica a 

inovação e a transferência de 
tecnologias industriais, 

contribuindo para elevar a 
competitividade da indústria 

Baiana. 

Ser reconhecido como 
parceiro indispensável ao 

desenvolvimento sustentável 
da indústria do Estado da 

Bahia. 

 Ética  

 Transparência 

 Valorização das Pessoas 

 Foco no cliente 

 Inovação 

 Responsabilidade 

socioambiental 

 
Encontra-se em vigor o Regulamento do SENAI aprovado em 2008, pelo decreto nº 6.635. 

O SENAI também possui um Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SENAI, aprovado pelo 
Ato Ad Referendum do Conselho Nacional da Indústria nº 03/98, publicado no D.O.U. de 16/09/1998, 
com as posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002, 24/02/2006 e 11/05/2011 e 
23/12/2011. 

O SENAI/DR/BA está certificado e acreditado nas normas:  

 

 Norma ABNT NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos e acreditado 
na norma: 

 Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 – Requisitos gerais para competência de laboratório de 
ensaio e calibração; 

 

Dentro do Sistema de Gestão da Qualidade do SENAI/DR/BA, foram definidos manuais, que dão os 
direcionamentos para os serviços ofertados pela instituição e que foram elaborados seguindo as 
diretrizes descritas nas Normas às quais o SENAI/DR/BA é certificado/acreditado. 
 

Quadro 5 - Normas da UJ 

Norma Endereço para acesso 

Regimento do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial: atualizado pelo 
Decreto nº 6.635 de 05 de novembro de 

2008. 

http://www.fieb.org.br/midia/2016/10/regimentointe
rnosenai.pdf 

Outros documentos Endereço para acesso 

Declaração Estratégica Disponível na intranet de UJ, para consulta. 

Planejamento Estratégico Disponível na intranet de UJ, para consulta. 

Indicadores de Desempenho 
Utilizados na Gestão 

Disponível em documentos internos da UJ, para consulta.  

Organograma http://www.fieb.org.br/Pagina/3155/Organograma-Sistema-
Fieb.aspx 

Macroprocessos Finalísticos Disponível em documentos internos da UJ, para consulta.  

 
 
 

http://www.fieb.org.br/midia/2016/10/regimentointernosenai.pdf
http://www.fieb.org.br/midia/2016/10/regimentointernosenai.pdf
http://www.fieb.org.br/Pagina/3155/Organograma-Sistema-Fieb.aspx
http://www.fieb.org.br/Pagina/3155/Organograma-Sistema-Fieb.aspx
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2.3- Ambiente de atuação 
 
A Bahia representa a 7ª economia do país (4,1% do PIB 2017) e a maior economia do Nordeste (28,2% 
do PIB). De 2002 (início da série de contas regionais do IBGE, numa mesma metodologia) até 2015 
(último dado oficial disponível), o Nordeste ganhou participação, já a Bahia manteve-se em posição 
praticamente inalterada. 
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Gráfico 1 - Participação do PIB da Bahia e do Nordeste em relação ao Brasil – (%) (2002-2017) 
Elaboração: FIEB / Núcleo de Desenvolvimento Estratégico 
Fonte: IBGE 
 
Em termos nacionais, é a 7ª indústria do Brasil (4% do VTI 2017), sendo a maior indústria do Nordeste 
(40,0% do VTI regional).  

A Bahia está na 6ª posição em número de empregos no Brasil em 2018/Rais (4,8%), sendo o estado 
que mais emprega no Nordeste (26%). 

O estado é o 10º exportador do país em 2019 (3,6%) e o maior exportador do Nordeste (48,4%). 

Segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI, o PIB baiano 2019 
registrou alta de 0,8% na comparação do terceiro trimestre com igual período de 2018 e fechou, no 
acumulado do ano até o 3º trimestre de 2019, alta de 0,7%. Também estima que o PIB baiano registrará 
crescimento de 0,9% em 2019. Para 2020, o crescimento projetado pela SEI é de 2,9%. 

A indústria baiana caracteriza-se por ser intensiva em capital, com alta concentração setorial, espacial 
e empresarial: 

A título ilustrativo, apenas 7 setores (Refino; Química; Alimentos; Celulose e Papel; Borracha-Plásticos; 
Manutenção, Reparação e Instalação de Equipamentos; e Metalurgia) representam 76,9% do VTI da 
Indústria de Transformação (2017);  
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Após período de queda de participação, o setor Industrial, representado pela FIEB, passou a contribuir 
com 22,4% do PIB baiano em 2017. 

 
 

Gráfico 2 - Distribuição setorial do PIB da Bahia (2017) 
Elaboração: FIEB / Núcleo de Desenvolvimento Estratégico 
Fonte: IBGE 

 
A desindustrialização da economia é um fenômeno nacional, com impacto relevante também na 
economia da Bahia. No Brasil, entre 2002 e 2017, a participação da Indústria de Transformação caiu 
2,1 p.p (de 14,5% para 12,4%).  
 

 
Gráfico 3 - Brasil: Participação da Indústria de Transformação no VAB 
Elaboração: FIEB / Superintendência de Desenvolvimento Industrial 
Fonte: IBGE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indústria 
extrativa; 

0,9

Indústria de 
transformação; 

12,6
Construção; 

5,6

Serviço de 
Utilidade 

Pública; 3,4

Agropecuária

; 6,7
Indústria; 

22,4

Serviços; 
70,9
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Na Bahia verifica-se forte oscilação no período, mas com crescimento de 3,0 p.p na mesma 
comparação ponta a ponta. 
 

 
Gráfico 4 - Bahia: Participação da Indústria de Transformação no VAB 
Elaboração: FIEB / Superintendência de Desenvolvimento Industrial 
Fonte: IBGE 

 
A indústria de transformação baiana, cujo VTI equivale à soma das indústrias de Pernambuco e Ceará, 
emprega menos do que a indústria de transformação cearense e praticamente o mesmo que a 
indústria pernambucana, refletindo o perfil intensivo em capital da indústria local. 
 

Tabela 1 - Brasil: evolução do emprego (2017-2019) 

 
Elaboração: FIEB / Superintendência de Desenvolvimento Industrial 
Fonte: MTE 

 
Na Bahia, a retomada do emprego na indústria em 2019 foi mais acentuada (3,7%, contra 0,9% da 
média Brasil), com a geração de 13.163 mil empregos (77,5% dos empregos na construção).  O 
emprego total também cresceu (1,0%), mesmo patamar que a média nacional. 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019

Estoque Estoque Estoque + Saldo

(em unid.) (em unid.) (em unid.)

Agropecuária 1.506.245 1.497.914 1.500.931 0,2%

Indústria 9.385.008 9.401.417 9.483.232 0,9%

Serviços 35.390.337 35.731.784 36.209.595 1,3%

Total 46.281.590 46.631.115 47.193.758 1,2%

Atividade
Variação    

(%) 
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Tabela 2  - Bahia: Evolução do Emprego (2017-2019) 

 

 
Elaboração: FIEB / Superintendência de Desenvolvimento Industrial 
Fonte: MTE 

 
O ambiente de atuação da entidade é analisado nos contextos interno e externo que possam afetar o 
desempenho da Organização. 

A metodologia utilizada pelo SENAI para demonstrar como é realizada a análise de contexto é a 
ferramenta de gestão da Matriz SWOT por linha de atuação: 

 

Quadro 6 - Matriz SWOT SENAI Bahia 

Forças – Aspectos Internos Oportunidades – Aspectos Externos  

 

Educação Profissional: 

 

• Rede implantada e capilaridade   

• Parceira internacional com o Instituto 

Fraunhoffer para a metodologia TheoPrax. 

• Itinerário de projetos e inovação   

• Rede Nacional     

• Equipe de Trabalho Qualificada   

• Parceria com empresas de grande porte  

• Infraestrutura física (escolas e laboratórios) 

• Oferecimento de cursos de Habilitação 

Profissional e Qualificação atualizados e 

diversificados com foco nas necessidades da 

Indústria 

• Mobilidade e flexibilidade na oferta de EP 

(fábrica de Kits, unidades móveis e modelo 

de operação) 

• Capacidade de desenvolvimento de 

soluções educacionais inovadoras (ITED) 

• Infraestrutura que promove a cultura maker 

• Reconhecimento da Marca SENAI 

• Bom acompanhamento e conhecimento das 

exigências do mercado 

   

Educação Profissional: 

 

• Estreitamento do relacionamento com governo 

Municipal e Estadual. 

• Inovações Tecnológicas 

• Novo modelo do Ensino Médio                                

• Aumento do Market Share em EP 

• Indústria 4.0/Indústrias com baixa 

automação/modernização 

• Desenho de novos produtos/metodologias 

para atender ao novo perfil de estudantes: 

Gamificação, TEDLAB e metodologias ativas de 

ensino 

• Aumento de escala por meio de tecnologias 

educacionais híbridas 

(EAD/PRESENCIAL/EPITEC) 

• Demandas do DN para estudo adaptativo e 

produção audiovisual 

• Atendimentos a indústrias sustentáveis 

• Novo cenário de qualificação para o 

Empreendedorismo (redução de empregos 

formais)  

 

 

 

2017 2018 2019

Estoque Estoque Estoque + Saldo

(em unid.) (em unid.) (em unid.)

Agropecuária 93.873 94.681 94.078 -0,6%

Indústria 350.669 356.997 370.160 3,7%

Serviços 1.779.233 1.809.880 1.819.478 0,5%

Total 2.223.775 2.261.558 2.283.716 1,0%

Atividade
Variação    

(%) 
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Quadro 6 - Matriz SWOT SENAI Bahia 

• Natureza jurídica do SENAI como diferencial 

competitivo nas contratações por órgãos 

públicos (dispensa ou inexibilidade) 

• Material didático - padronização nacional 

• Portfólio de serviços 

diferenciados/customizados 

• Atuação em Base Nacional 

• MSEP 

• Programa dedicado a melhoria da qualidade 

dos cursos técnicos (MQCT) 

• Crédito estudantil 

 

Tecnologia: 

 

• Acesso à programas de financiamento para 

projetos de PD&I     

• Credenciamento ANP e EMBRAPII 

(vantagem competitiva no setor óleo e gás)  

• Relativa facilidade com operações 

financeiras internacionais (parceiros 

externos)     

• Credenciamento CNPq para importação de 

equipamentos 

• Credenciamento Lei de Informática  

• Integração entre competências   

• Redes de parceiros externos   

• Visão de longo prazo para crescimento 

constante     

• Infraestrutura tecnológica (sinergia entre 

competências)     

• Equipe qualificada e de alto desempenho  

• Capacidade de integração entre STI e IES  

• Compartilhamento de recursos entre 

macroprocessos    

• Disponibilidade de centro de 

supercomputação como ferramenta de 

pesquisa e branding    

• Imunidade tributária    

• Experiência em operar projetos EMBRAPII, 

LEI DE INFORMÁTICA, ANP, ANEEL, dentre 

outras fontes 

• Proximidade com a indústria   

• Disponibilidade de software para 

prospecção tecnológica 

• Infraestrutura tecnológica voltada para 

projetos industriais de larga escala 

(CIMATEC PARK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia: 

 

• Aumento da demanda por tecnologias no 

setor de óleo e gás; 

• Integração de soluções tecnológicas voltadas 

para área de saúde 

• Demanda por validação tecnológica em 

escala real/planta piloto 

• Nacionalização de tecnologias para área de 

saúde (ex. otimização do recurso SUS) 

• Novas composições de financiamento 

vinculados com o programa EMBRAPII 

(SEBRAE, SENAI, Rota 2030) 

• Aumento do investimento em geração e 

distribuição de energia 

• Mobilização Empresarial para a Inovação 

(MEI) influenciando positivamente no 

ecossistema de inovação 

• Aumento de investimentos em setores de 

biotecnologia e nanotecnologia 

• Baixo estágio tecnológico da indústria 

brasileira (campo para manufatura avançada 

• Ampliação da simulação computacional no 

desenvolvimento de produtos, processos e 

serviços   

• Aumento do investimento em PD&I pela 

agroindústria e mineração  

• Aumento de opções de fonte de 

financiamento de PD&I 

• Demandas tecnológicas para serviços e 

soluções Smart (megacidades - ex. tráfego, 

energia, resíduos em geral, segurança, etc) 

• Programas específicos voltados para a região 

N-NE      

• Menor ciclo de vida dos produtos, levando a 

maior investimento em inovação 
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Quadro 6 - Matriz SWOT SENAI Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino Superior: 

    

• Integração de Competências   

• Estratégia de crescimento constante 

• Equipe motivada que acredita na proposta 

• Proximidade com a indústria   

• Integração de atividades de pesquisa com 

inserção de alunos de graduação/pós  

• Busca contínua pela excelência   

• Docentes qualificados    

• Reconhecimento do MEC - IGC  

• Valor da Mensalidade (atratividade)  

• Proximidade com o Centro Tecnológico  

• Articulação internacional   

• Bons projetos de curso    

• Integração aos demais Negócios da 

instituição (compartilhamento de recursos)  

• Infraestrutura para pesquisa e inovação  

• Ambiente de inovação    

• Credibilidade da Marca "SENAI" 

• Busca pela atualização constante da forma 

ensino-aprendizado (ciclos de Inovação 

Acadêmica) 

 

 

 

• Aumento de tecnologias para assistência a 

idosos      

• Crescimento de soluções tecnológicas que 

usam Big Data e Inteligência Artificial  

• Aumento da participação da microgeração 

distribuída na matriz elétrica nacional, até 

2.7MM unidades instaladas, até 2030  

• Necessidade de investimento pelas empresas 

para redução de custos energéticos 

• Tendência de desenvolvimento de produtos e 

processos sustentáveis (conceito ampliado) 

• Surgimento de novas soluções tecnológicas 

substituindo serviços manuais 

• Crescimento do interesse por startups e 

investimentos anjo 

• Necessidade de inovação pelas empresas 

para se adequarem a um novo modelo de 

negócios  

• Demanda da indústria por serviços 

relacionados à Manufatura Avançada/ Fábrica 

4.0   

 

Ensino Superior:  

 

• Novas diretrizes curriculares para os cursos 

de Engenharia 

• Interesse em reformar os cursos de 

engenharia (demanda da sociedade) 

• Retorno ao tema da inovação do ensino 

aprendizagem 

• Manufatura avançada exigindo novos perfis 

profissionais 

• Tendência de regulamentação da pos lato, 

restringindo concorrência  

• Internacionalização do ensino 

• Reforma do ensino médio  

• Novas profissões para o futuro 

• Novos mercados: Tecnologia da saúde, IOT, 

energias renováveis, mobilidade 

• Globalização X Tendências para Intercâmbio 

• Tendência para formação de cidadãos do 

mundo      

• Mudança do perfil do aluno 

    



 

 32 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SENAI/BA 
 

Quadro 6 - Matriz SWOT SENAI Bahia 

Fraquezas – Aspectos Internos Ameaças – Aspectos Externos 

Educação Profissional: 

 

• Planejamento estratégico de Marketing 

• Excesso de burocracia interna 

• Acervo insuficiente e desatualizado 

• Site do SENAI  

• Baixa interação em Mídias Sociais  

• Processos não otimizados 

• Baixo Market Share no atendimento de 

MPEs 

• Cultura de ensino tradicional 

• Formação de substitutos 

• Tempo de resposta ao cliente 

• Custo elevado das aquisições 

• Falta de docentes qualificados para atender 

a resolução CNE nº6.  

 

Tecnologia: 

 

• Falta de competências e estruturas 

específicas para o setor de óleo e gás 

(geofísica, engenharia de petróleo, etc)  

• Necessidade de melhorias na integração e 

automatização dos processos internos 

• Processo de valoração de tecnologias 

complexas 

• Deficiência na gestão do conhecimento  

• Processo de monitoramento e 

conhecimento do mercado  

• Turnover de recursos chave devido à busca 

de pessoal qualificado pela indústria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Profissional: 

 

• Novos Players: Grau técnico 

• Ampliação da oferta do Governo Estadual 

• Instabilidade Econômica/Política no País 

• Aumento de empresas com equipes internas de 

treinamento 

• Perda parcial da Arrecadação do Compulsório 

• Mudança das leis nas NRs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia:  

 

• Aumento dos players ofertantes de soluções 

PD&I e serviços 

• Surgimento de concorrentes nas 

competências relacionadas à manufatura 

avançada 

• Incertezas quanto à redução dos recursos de 

programas de fomento à inovação 

• Contingenciamento de recursos para 

inovação 

• Desindustrialização do estado e país 

• Redução do compulsório devido à 

terceirização   

• Fortes concorrentes de PD&I e serviços no 

setor de óleo e gás 

• Baixa taxa de investimento em inovação da 

indústria brasileira (cultural) 

• Contingência de recursos de apoio à pesquisa 

(CNPq, FINEP, FAPESB) 

• Imagem negativa das instituições brasileiras 

(corrupção) 

• Alto custo de manutenção de parcerias 

internacionais, pelas elevadas taxas de 

importação de serviços 

• Dependência de investimentos públicos em 

PD&I      

• Crise da indústria automotiva   

• Redução da oferta de mão de obra 

qualificada. 



 

 33 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SENAI/BA 
 

Quadro 6 - Matriz SWOT SENAI Bahia 

 

Ensino Superior: 

 

• Pouca flexibilidade da matriz de pos (lato) 

• Não operação em EAD para ensino superior 

• Envelhecimento, com tendência à 

aposentadoria dos professores stricto  

• Localização da Unidade SENAI CIMATEC 

(poucas linhas de ônibus)    

• Desconhecimento do mercado sobre o 

Centro Universitário SENAI CIMATEC  

• Restrição à concessão de bolsas e 

descontos     

• Falta de flexibilidade/customização do 

sistema acadêmico    

• Falta de acesso à financiamento estudantil  

• Falta de ações culturais, ações comunitárias 

• Insuficiência/deficiência nas ações de 

marketing     

• Complexidade da gestão (multiprocessos)  

• Dificuldade de acesso a dados estruturados 

de mercado     

• Limitação do sistema de inscrição e 

matrícula nos cursos    

• Baixo domínio da língua inglesa por parte 

do corpo técnico    

• Limitação na progressão de 

carreira/remuneração variável 

• Deficiência de informações e processos 

estruturados para gestão da evasão 

  

 

Ensino Superior: 

 

• Aumento da oferta de cursos à distância 

• "Coisificação" do ensino (produto - desconto - 

resultado imediato) 

• Formação/crescimento de grandes grupos 

educacionais 

• Aumento do nº de faculdades públicas e 

privadas (aumento nº de vagas/concorrência 

• Perda do poder aquisitivo do público alvo 

• Redução dada à importância de pós 

graduação lato sensu 

• Falta de docentes qualificados no mercado 

• Baixa atração de professores pela 

estabilidade no serviço público 
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2.3.1 -  Ambiente de negócios da unidade 
 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial da Bahia – SENAI/BA é a entidade da Federação das 
Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) responsável pela prestação de serviços voltados à Educação, 
Tecnologia e Inovação, atendendo as Indústrias e comunidade em geral. 

O SENAI atua nos segmentos industriais de extração, indústrias de transformação, eletricidade e gás, 
água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, construção e de comércio e 
reparação de veículos automotores e motocicletas, desenvolvendo os seguintes serviços: 

 
Educação Profissional e Tecnológica 
 

Educação para o Trabalho: 

 Iniciação Profissional: Destinada a jovens e adultos, independentemente de escolaridade 
prévia e de regulamentação, visando despertar o interesse pelo trabalho e preparar para o 
desempenho de funções básicas e de baixa complexidade de uma ou mais profissões. 
Formação Inicial: 
 

 Aprendizagem Industrial Básica: formação profissional compatível com o desenvolvimento 
físico, moral, psicológico e social do jovem de 14 a 24 anos de idade, caracterizada por 
atividades teóricas e práticas, conforme perfil profissional definido, nos termos da legislação 
em vigor (CLT, art. 428); 
 

 Qualificação Profissional Básica: Processo ou resultado de formação e desenvolvimento de 
competências de um determinado perfil profissional definido no mercado de trabalho. 
 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio: 

 Aprendizagem Industrial Técnica: formação técnica profissional compatível com o 
desenvolvimento físico, moral, psicológico e social do jovem de 14 a 24 anos de idade, 
caracterizada por atividades teóricas e práticas, conforme perfil profissional definido, nos 
termos da legislação em vigor (CLT, art. 428); 
 

 Habilitação Técnica: Destinada a alunos matriculados no 2º/3º ano ou egressos do ensino 
médio, com o objetivo de proporcionar habilitação técnica de nível médio, segundo perfil 
profissional de conclusão. 
 
Formação Continuada: 

 Aperfeiçoamento Profissional: Ampliação ou complementação ou atualização de 
competências de um determinado perfil profissional desenvolvido na formação inicial, na 
educação profissional técnica de nível médio ou na graduação tecnológica. 
 
Certificação Profissional: 

 Certificação Profissional de Pessoas: Processo de reconhecimento formal das competências 
de uma pessoa, independente da forma como foram adquiridas. Geralmente é conferida por 
um organismo independente, criado especialmente para este fim. 
 
Assessoria e Consultoria Educacional: 

 Assessoria e Consultoria em Educação: Compreende serviços de diagnóstico, orientação e 
elaboração de projetos pedagógicos, desenvolvimento de itinerários formativos, currículos e 
programas educacionais, além de consultoria e assessoria em gestão escolar. 
 



 

 35 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SENAI/BA 
 

Educação Superior: 
 

 Graduação Bacharelado: Formação em nível superior, aberta a candidatos que tenham 
concluído o ensino médio, técnico ou equivalente, e que tenham sido classificados em 
processo seletivo. É voltada para um campo específico do saber e habilita para o exercício 
profissional. Na conclusão de curso superior de bacharelado é conferido diploma de bacharel 
na respectiva habilitação. 
 

 Extensão: Ação educacional de instituição de ensino superior destinada a difundir 
conhecimentos para a comunidade em geral. É aberta a candidatos que atendam aos 
requisitos estabelecidos em cada caso pela instituição de ensino; 
 

 Pós Graduação "lato sensu" - Especialização: Ação educacional regulamentada que visa ao 
aprofundamento ou excelência de competências relacionadas a uma área do saber ou 
profissão; 
 

 Pós Graduação "stricto sensu" - Mestrado e Doutorado: Ação educacional que possibilita ao 
graduado o estudo aprofundado em área específica do ensino superior, habilitando-o a 
desenvolver pesquisa e exercer a docência. 

 
 
Tecnologia e Inovação 
 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica:  
 

 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Produto: Trabalho sistemático de aplicação do 
conhecimento já existente, adquirido por meio de pesquisa ou de experiências práticas, para 
a criação ou aprimoramento de materiais, equipamentos e produtos; 
 

 Desenvolvimento e Inovação de Processos: Trabalho sistemático de aplicação do 
conhecimento já existente, adquirido por meio de pesquisa ou de experiências práticas, para 
a criação ou aprimoramento de materiais, equipamentos, processos e sistemas, e para a 
instalação de novos procedimentos. 

 
Metrologia: 
 

 Serviços Laboratoriais: serviços de calibração, dosagem, ensaio e /ou teste de desempenho 
para a qualificação de produtos e processos, preferencialmente fundamentada em normas 
técnicas ou procedimentos sistematizados; 
 

 Certificação de Produtos: Serviços por meio dos quais se reconhece formalmente que 
produtos de empresas e instituições estão em conformidade com determinadas normas e 
padrões estabelecidos por organismos especializados. 

 
Serviços Técnicos Especializados: 
 

 Serviços Operacionais: Realização de serviços padronizados de natureza técnica, voltados à 
implantação e melhoria de processos produtivos e melhoramento de produtos, entre os 
quais aqueles relacionados à fabricação de peças e manutenção de máquinas e 
equipamentos. 

 



 

 36 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SENAI/BA 
 

Consultoria em Tecnologia: 
 

 Consultoria em Gestão Empresarial: Atividades que abrangem trabalhos de diagnóstico, 
orientação e solução de problemas na área de gestão de processos. 
 

 Consultoria em Processo Produtivo: Atividades que abrangem trabalhos de diagnóstico, 
orientação e assessoria técnica, voltadas à implantação, otimização e melhoria de processos 
e produto e realizadas, em geral de forma personalizada; 
 

 Consultoria em Segurança no Trabalho: Atividades que abrangem trabalhos de diagnóstico, 
orientação e solução de problemas na área de segurança e do meio ambiente. 

 

 Consultoria para Atendimento a Legislação: Atividades que abrangem trabalhos de 
diagnóstico e orientação para adequação de processos conforme legislação. 
 

 
O quadro abaixo detalha o perfil dos dirigentes do SENAI/BA: 
 
 

Quadro 7 - Perfil dos dirigentes 
Áreas/ 

Subunidades 
Estratégicas 

Competências  Titular Cargo 

Direção Regional 
Direção da Entidade SENAI/DR/BA, garantindo o desenvolvimento e 
operacionalização das ações concernentes aos objetivos 
institucionais da instituição. 

 
Rodrigo 

Vasconcelos 
Alves 

Diretor Regional 

Diretoria de 
Inovação e 
Tecnologia 

Direção estratégica do SENAI/DR/BA no que se refere à Tecnologia e 
Inovação, articulando com as lideranças internas, corporativas e 
fontes externas, realizando estudos e análises de vasta 
complexidade referentes à identificação e atendimento às 
necessidades da indústria, com foco na melhoria e expansão dos 
serviços, produtos e áreas de atuação da instituição com 
sustentabilidade. 

 
Leone Peter 
Correia da 

Silva Andrade 
 

Diretor de 
Inovação e 
Tecnologia 

Diretoria Adjunta 
de Tecnologia e 

Inovação 

Direção estratégica do SENAI/DR/BA em apoio a Diretoria de 
Tecnologia e Inovação, articulando com as lideranças internas, 
corporativas e fontes externas, realizando estudos e análises de 
vasta complexidade referentes à identificação e atendimento às 
necessidades da indústria, com foco proposição de melhoria e 
expansão dos serviços, produtos e áreas de atuação da instituição 
com sustentabilidade. 

Luís Alberto 
Breda 

Mascarenhas 

Diretor Adjunto de 
Tecnologia e 

Inovação 

Gerência de 
Educação 

Profissional 

Gestão dos serviços e soluções de educação fornecidos pelo 
SENAI/BA, a partir da elaboração e acompanhamento da execução 
do Programa de Ação, desenvolvido em conjunto com a Diretoria 
Regional e alinhado aos objetivos e estratégias do SENAI/BA e 
Sistema FIEB, abrangendo todas as atividades executadas pela 
equipe das Unidades e Comitê das Escolas Técnicas que promove a 
sinergia, integração, concepção de novas metodologias, produtos e 
serviços, padronização e ganhos de escala entre as diferentes 
escolas. 

 
Patrícia 

Pereira de 
Abreu 

Evangelista 
 

Gerente de 
Educação 

Profissional 

Gerência de 
Desenvolvimento 

Estratégico (NDES) 

Formulação, planejamento e monitoramento da estratégia e de 
projetos da instituição. Elabora diretrizes estratégicas, realiza a 
gestão financeira, orçamentária, patrimonial e de pessoal da 
unidade. Articula com outras áreas da instituição e do Sistema FIEB 
para busca, análise e/ou fornecimento de informações voltadas ao 
suporte de decisões estratégicas da instituição. 

 
Jeane Dayube 

Vilas Boas 
 

Gerente de 
Desenvolvimento 

Estratégico 



 

 37 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SENAI/BA 
 

Quadro 7 - Perfil dos dirigentes 
Áreas/ 

Subunidades 
Estratégicas 

Competências  Titular Cargo 

Gerência de 
Suporte ao Negócio 

Gestão dos núcleos que apoiam ás áreas de negócio do SENAI 
CIMATEC, zelando pelo cumprimento dos padrões e normas 
estabelecidas. 

ALEXANDRE 
Magno Maia 

de Lima 
Almeida 

Mariana Inah 
de Almeida 

Debora Leite 
Ribeiro  

Maria Fabiana 
Perez Duran 

Nunez 

Gerentes 

Gerência de PDI 

Planeja e acompanha os processos e resultados da área de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (PDI), gerenciando todas as operações 
de negócio com foco em 3 pilares de atuação: Alinhamento com o 
planejamento estratégico da Entidade e do Sistema FIEB; promoção 
da sinergia e ganhos de escala entre os diferentes negócios do 
SENAI/BA e Sistema FIEB; integração e padronização dos serviços 
prestados de PDI. 

Daniel Motta 
Gerente de 

Tecnologia e 
Inovação 

Gerência de 
Serviços 

Tecnológicos e 
Empreendedorismo 

Planeja e acompanha os processos e resultados do Centro 
Tecnológico, gerenciando todas as operações de negócio com foco 
em 3 pilares de atuação: Alinhamento com o planejamento 
estratégico do SENAI/BA e do Sistema FIEB; promoção da sinergia e 
ganhos de escala entre os diferentes negócios do SENAI/BA e 
Sistema FIEB; integração e padronização dos serviços do Centro 
Tecnológico prestados em diferentes unidades. 

FLAVIO de 
Souza 

Marinho  

Gerente de 
Tecnologia e 

Inovação 

Gerência de 
Instituição de 

Ensino Superior 

Planeja e acompanha os resultados do Centro Universitário do SENAI 
CIMATEC, gerenciando todas as operações de negócio com foco em 
3 pilares de atuação: Alinhamento com o planejamento estratégico 
do SENAI/BA e do Sistema FIEB; promoção da sinergia e ganhos de 
escala entre os diferentes negócios do SENAI/BA e Sistema FIEB; 
integração e padronização. 

Tatiana G. de 
Almeida 
Ferraz  

Gerente de 
Instituição de 

Ensino Superior 

Gerência da Escola 
Técnica 

Gestão da Escola Técnica do SENAI CIMATEC a partir da elaboração 
e acompanhamento da execução do programa de ação da unidade, 
alinhado aos objetivos e estratégias do SENAI-BA e Sistema FIEB. 

Sérgio da Silva 
Martins Júnior  

Gerente de 
Negócio 

Gerência de 
Unidade 

Gestão da Escola Técnica da unidade operacional sob sua 
responsabilidade a partir da elaboração e acompanhamento da 
execução do Programa de Ação da Unidade, alinhado aos objetivos 
e estratégia do SENAI-BA e Sistema FIEB. 

(Ver 
Responsáveis 
no Quadro 3) 

Gerentes 
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3- Planejamento organizacional e desempenho 
orçamentário e operacional 

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 
 
A execução da estratégia do SENAI Bahia é acompanhada por meio de Reuniões de Análise Estratégica 
(RAE), realizadas trimestralmente, cujo objetivo é avaliar o desempenho da organização com base no 
Mapa Estratégico. Nestes encontros, são indicadas correções de rumo para o alcance das metas 
estabelecidas.  

A partir do direcionamento estratégico do Sistema FIEB (Diretrizes do Presidente) e do Sistema 
Indústria (CNI/Federações das Indústrias dos Estados/SESI/SENAI/IEL), o SENAI/BA inicia seu ciclo de 
planejamento conforme procedimento descrito com a participação de todos os responsáveis pelos 
processos para discutir as oportunidades e ameaças e o alinhamento das estratégias anteriores ao 
novo cenário. 

 
Abaixo as Macroestratégias e Focos Estratégicos do SENAI/BA: 
 

 
Figura 2 - Macroestratégias SENAI 

 

As Diretrizes da Presidência do Sistema FIEB foram a base do Plano de Ação 2019 do SENAI, 
representando um importante insumo na revisão e validação das estratégias. 
 
Em 2019, o SENAI Bahia manteve em um único Mapa Estratégico, os Mapas Estratégicos das linhas de 
atuação, “Escola Técnica”, “Ensino Superior”, “Serviços Tecnológicos & Empreendedorismo” e 
“Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação”, conforme apresentado a seguir: 
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Figura 3 - Mapa Estratégico SENAI Bahia 2018-2022 

 

De forma a sustentar as macroestratégias e garantir os resultados esperados, foram estabelecidos 
objetivos estratégicos que determinam o que o SENAI deve priorizar a fim de alcançar os seus 
resultados desejados e, em última instância, sua própria visão de futuro.  
 
 

Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas 
aos objetivos estratégicos: 
 

As principais ações orçamentárias relacionadas aos objetivos estratégicos estão relacionadas a seguir: 
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Foco Estratégico: EDUCAÇÃO 

 

Quadro 8 - Resultados financeiros de Educação 

Despesa (R$) Despesa (R$) Despesa (R$) Despesa (R$)

Prevista Suplementada Transposto Realizada

1 303030101 INICIAÇÃO PROFISSIONAL     1.265.652        1.265.652     2.248.402     2.203.229 

2 303030201
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

BÁSICA
  25.189.941      27.239.941   36.363.491   33.831.882 

3 303030202
QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL
    5.908.635        5.908.668     7.320.368     5.882.104 

4 303030204 CQP EAD           10.923              10.923           46.973           43.187 

5 303030205
APERFEIÇOAMENTO 

PROFISSIONAL
    2.518.961        2.518.961     4.621.561     4.080.795 

6 303030206
APERFEIÇOAMENTO 

PROFISSIONAL  EAD
                294 

7 303030401
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

TÉCNICA
        581.174            581.174         702.624         603.257 

8 303030402 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL   31.771.569      31.771.569   33.030.119   30.262.293 

9 303030404 CHP EAD         608.270            608.270         715.670         313.752 

10 303040101 GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA         134.402            134.402         150.402           58.588 

11 303040102 GRADUAÇÃO BACHARELADO   15.694.316      15.694.316   16.497.316   14.971.869 

12 303040103
PÓS-GRADUAÇÃO “LATO 

SENSU”
    3.827.516        3.827.516     4.088.576     3.597.120 

13 303040104
PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO 

SENSU”
    3.217.086        3.217.086     3.340.586     2.947.392 

14 303040105 PÓS GRADUAÇÃO “STRICTO”     2.506.576        2.506.576     2.612.626     2.542.402 

15 303040106 EXTENSÃO PRESENCIAL         492.980            492.980         906.980         621.060 

16 303040111
PÓS GRADUAÇÃO “STRICTO 

SENSU” - ESPE DIST
          11.652 

17 303070107
ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EM EDUCAÇÃO
    4.480.595        4.480.595     4.771.295     4.067.903 

18 303070108 OLIMPÍADAS E CONCURSOS           55.154              55.154         298.194         294.558 

19 303070201 CERTIFICACAO DE PESSOAS           40.000           38.633 

20 303100101 GESTAO DA EDUCACAO   45.047.621      51.055.520   53.342.143   51.296.568 

21 303110101 ETD DA EDUCAÇÃO           27.050           26.217 

Nº Código (C.R.)
Iniciativa (Projeto ou 

Processo)

Fonte: INFOPLAN e ERP Protheus 
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Quadro 9 - Resultados físicos de Educação 

Educação para o Trabalho 9.625        12.482               30                   

Iniciação Profissional 9.625        12.482               30                   

Formação Inicial e Continuada 45.070      70.085               56                   

Aprendizagem Industrial 9.349        12.447               33                   

Qualificação Profissional 11.427      14.236               25                   

Aperfeiçoamento Profissional 24.294      645                   97-                   

Especialização Profissional -           42.757               NA

Educação Profissional Técnica de Nível

Médio
18.426      16.259               12-                   

Aprendizagem Industrial Técnica de Nível

Médio
99            168                   70                   

Técnico de Nível Médio 18.327      16.091               12-                   

Educação Superior 3.564        3.180                 11-                   

Graduação Tecnológica 11            12                     9                     

Graduação - Bacharelado 1.320        1.450                 10                   

Graduação - Licenciatura NA

Pós-Graduação “lato sensu” – Especialização 901           1.058                 17                   

Pós-graduação “stricto sensu” – Mestrado 98            161                   64                   

Pós-Graduação  “stricto sensu” – Doutorado 67            104                   55                   

Cursos de Extensão 1.167        395                   66-                   

Total Geral 76.685      102.006             33                   

PREV. REAL VARIAÇÃO (%)

Matrículas

EDUCAÇÃO Unidade de Medida

 

Fonte: Sistema Integrador DN 

 

Análise: 

O número total de matrículas realizadas em 2019, teve seu desempenho acima da meta prevista do ano em 
33%. Para os cursos de Educação para o Trabalho houve uma variação positiva de 30% e na Formação Inicial 
e Continuada, variação positiva de 56%. Nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
ocorreu variação negativa de 12%, esse resultado é decorrente da dificuldade de realizar matrículas no 
interior da Bahia, com destaque para os Municípios de Luis Eduardo Magalhães, Barreiras e Ilhéus. Na 
Educação superior, os cursos de extensão, apresentam-se como principais justificativas ao resultado 
inferior ao esperado. Para esses cursos, está sendo avaliado o processo de reestruturação de portfólio. 
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Foco Estratégico: Tecnologia e Inovação 
 

Quadro 10  - Resultados financeiros de Tecnologia e InovaçãoFonte: INFOPLAN e ERP Protheus 

Despesa (R$) Despesa (R$) Despesa (R$) Despesa (R$)

Prevista Suplementada Transposta Realizada

302010101 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO                    -                      -                   150                        107 

302010102
SERVIÇOS 

OPERACIONAIS
       5.870.981        5.870.981        7.330.981               6.157.519 

302010201
CONSULTORIA EM 

GESTÃO EMPRESARIAL
                   -                      -                 9.000                     8.158 

302010202
CONSULTORIA EM 

PROCESSO
       5.127.884        5.127.884        6.436.814               6.157.519 

302010204
CONSULTORIA ATEND 

LEGIS NORMAS REG
       1.730.981        1.731.401        3.174.801               3.114.665 

302010302 EVENTOS TÉCNICOS           224.130           224.130           273.880                  255.141 

302010501 ENSAIOS        6.199.639        6.199.639        7.103.439               6.348.509 

302010502 CALIBRAÇÃO           305.380           305.380           312.180                  296.895 

302010505
CERTIFICACAO DE 

PRODUTOS
                   -                      -                 2.050                     1.670 

302020101

PESQUISA DESENVOLV 

E INOVAÇÃO DE 

PRODUTO

      83.573.824     131.635.043       93.467.743             86.116.821 

302020102

PESQUISA DESENVOLV 

E INOVAÇÃO DE 

PROCESSO

      12.039.685       12.041.491       27.069.291             24.913.404 

302030101 PESQUISAS                    -                      -                 3.000                     2.176 

302100101

GESTAO DA 

TECNOLOGIA E 

INOVACAO

      24.515.724       24.515.724       14.979.369             13.122.221 

302110101
TREINAMENTO E DESEN 

DAS UOS TECNOLOGIA
                   -                      -                 2.500                     2.187 

Código (C.R.)
Iniciativa (Projeto ou 

Processo)

 
Quadro 11 - Resultados físicos de Tecnologia e Inovação 

 

PREV. REAL PREV. REAL.

Serviços Técnicos Especializados          53.672            64.829               -                 -   

Serviços de Inspeção                  -                      -   

Serviços Operacionais           53.672              64.829 

Consultoria em Tecnologia          61.245            51.776               -                 -   

Consultoria em Processo Produtivo           47.076              36.246 

Consultoria para atendimento de Legislações, Normas e

Regulamentos Técnicos
          14.169              15.529 

Serviços Metrológicos                 -                      -         16.846         9.037 

Ensaios/Calibração                  -                      -          16.846          9.037 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação        576.435          775.365               -                 -   

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Produto         492.961            731.873 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Processo           83.474              43.492 

Total Geral         691.352 
           891.96

9 
       16.846          9.037 

Soluções em Tecnologia e Inovação

2019

HORAS LAUDOS

 
Fonte: SGT 

 
 
A seguir, detalhamento dos objetivos estratégicos com foco nos resultados (clientes e financeiro): 



 
 

 43 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SENAI/BA 
 

 
3.1.1- Garantir a eficiência na gestão do compulsório destinado à Gratuidade Regimental 

 

Descrição geral  

Garantir eficiência na gestão da arrecadação compulsória para a oferta de vagas gratuitas em cumprimento 
ao acordo de Gratuidade do SENAI. 

Perspectiva Financeira 

Indicadores  Gratuidade Regimental 

 Custo Aluno Hora (Formação Inicial e Continuada) 

 Custo Aluno Hora (Técnico) 

Responsável Rodrigo Vasconcelos Alves 

CPF 615.320.375-20 

Cargo Diretor Regional 

 
O SENAI/BA monitora mensalmente a aplicação dos recursos da receita compulsória na gratuidade 
regimental de modo que o objetivo teve um resultado satisfatório em 2019 devido ao alcance dos 
indicadores relacionados a seguir: 
 
Indicador: Gratuidade Regimental  
Fórmula de Cálculo: Despesa Total realizada em Gratuidade Regimental / Receita Líquida de 
Contribuição Compulsória 
Unidade de Medida: Percentual (%). 
Orientação: igual, melhor. 
Fonte: Simulador da Gratuidade (DN) 
Meta 2019: 72,66% 
Resultado Alcançado em 2019: 74,11% 
Meta 2020: 72,66% 
 

 
Gráfico 5 - Gratuidade Regimental (%) 

 
Indicador: Custo aluno hora (Formação Inicial e Continuada - FIC) 
Fórmula de Cálculo: Despesas Diretas FIC Presencial + Despesas Indiretas FIC Presencial / Aluno-Hora 
da Fase Escolar FIC Presencial 
Unidade de Medida: Reais 
Orientação: Menor, melhor 
Fonte: Simulador da Gratuidade (DN) 
Meta 2019: 11,89 
Resultado Alcançado em 2019: 10,47 
Meta 2020: 11,15* 
*Em 2020 o indicador foi alterado para Custo hora-aluno FIC + TEC presencial  

 
 

72,66%
74,11%

72,66%

Meta 2019 Real. 2019 Meta 2020
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SENAI/BA 
 

Indicador: Custo aluno hora (Cursos Técnicos) 
Fórmula de Cálculo: Despesas DiretasTEC Presencial+ Despesas IndiretasTEC Presencial / Número de 
matrículasTEC Presencial x Carga Horária Total realizadaTECPresencial 
Unidade de Medida: Reais 
Orientação: Menor, melhor 
Fonte: Simulador da Gratuidade (DN) 
Meta 2019: 13,03 
Resultado Alcançado em 2019: 9,14 
Meta 2020: 11,15* 
*Em 2020 o indicador foi alterado para Custo hora-aluno FIC + TEC presencial  
 

 

Gráfico 6 - Custo aluno hora 

 
3.1.2- Assegurar solidez econômica e financeira 

 

Descrição geral  

Buscar condições que garantam a perenidade e fortalecimento da identidade da entidade como instituição 
sólida e crível por meio de investimentos que agreguem valor e promovam o crescimento sustentável. 

 

Perspectiva Financeira 

Indicadores  Percentual de sustentabilidade dos Serviços de Tecnologia e Inovação 

 Receita com Prestação de Serviços de Consultoria em Tecnologia 

 Receita corrente de Serviços em Tecnologia e Inovação 

 Percentual de sustentabilidade operacional em Educação  

Responsável Rodrigo Vasconcelos Alves 

CPF 615.320.375-20 

Cargo Diretor Regional 

 
Esse objetivo busca o acompanhamento estratégico do desempenho financeiro da instituição, que em 
2019, a maior parte dos indicadores não atingiram o que foi planejado, conforme justificado na análise 
dos indicadores a seguir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,89 13,0310,47 9,1411,15 11,15

META 2019 REAL 2019 META 2020
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SENAI/BA 
 

Indicador: Percentual de sustentabilidade dos Serviços de Tecnologia e Inovação 
Fórmula de Cálculo: (Rec. de Serviços e Convênios STI+ Rec. de Projetos Estratégicos STI) / (Desp. 
Correntes Diretas STI + Suporte ao Neg. STI) x 100 
Unidade de Medida: Percentual 
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: Protheus (ERP) 
Meta 2019: 117% 
Resultado Alcançado em 2019: 116% 
Meta 2020: 123% 

 

 

Gráfico 7 - Sustentabilidade dos Serviços de Tecnologia e Inovação 

 
O ano de 2019 foi de continuidade quanto ao avanço em projetos PD&I.  Assim, em relação à Receita 
Corrente de PD&I houve uma superação na ordem de 15% em relação à meta Orçamentária. Em 
relação a Serviços técnicos e tecnológicos (ST), o indicador de Receita Corrente ficou praticamente em 
linha com a mera estabelecida, com uma variação de apenas -4% em relação ao orçado do ano.  
 
No que tange às despesas relacionadas a STI, em PD&I houve aumento de despesas na mesma 
proporção de 15%, fato inerente a projetos desta categoria. Já em ST, a redução de despesas também 
ocorreu praticamente em linha (-2%).  
 
Estes fatos levaram, portanto, o Indicador Índice de Sustentabilidade de STI a ficar praticamente 
equivalente ao Orçado, o que é considerado como um resultado satisfatório diante de um ano em que 
a economia impactou negativamente os investimentos das empresas clientes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117% 116%
123%

META 2019 REAL 2019 META 2020
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SENAI/BA 
 

Indicador: Receita corrente realizada com Prestação de Serviços de Consultoria em Tecnologia 
Fórmula de Cálculo: Receita corrente realizada com Prestação de Serviços de Consultoria em 
Tecnologia 
Unidade de Medida: Valor monetário 
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: Protheus (ERP) 
Meta 2019: R$ 9.112.039,00 
Resultado Alcançado em 2019: R$ 10.287.919,81 
Meta 2020: R$ 15.680.143,00 
 

 

Gráfico 8 - Receita corrente realizada com Prestação de Serviços de Consultoria em Tecnologia  

 
O resultado alcançado por este Indicador superou em 13% o valor orçado para o ano. Este fato se deu, 
principalmente, pelo fechamento de contrato de grande porte, além do bom desempenho quanto ao 
fechamento dos demais contratos, bem como a execução destes.   
 
Indicador: Receita corrente de Serviços em Tecnologia e Inovação 
Fórmula de Cálculo: Valor total de Receita em Tecnologia e Inovação  
Unidade de Medida: Reais 
Orientação: Maior, melhor  
Fonte: Protheus (ERP) 
Meta 2019: R$ 136.266.595,00 
Resultado Alcançado em 2019: R$ 152.261.276,79 
Meta 2020: R$ 155.260.590,00 
 

 

Gráfico 9 - Receita corrente de Serviços em Tecnologia e Inovação  

 
A superação do indicador deve-se, principalmente, à contratação de novos projetos PD&I, não 
previstos na época do orçamento, levando a uma superação 15% em relação à meta orçamentária. 
Além disso, a receita alcançada com os Serviços Técnicos e Tecnológicos (ST) ficou praticamente em 
linha com o orçado, com uma variação de -4%. 
 
 

R$9.112.039,00 R$10.287.919,81 
R$15.680.143,00 

META 2019 REAL 2019 META 2020

R$136.266.595,00 
R$152.261.276,79 R$155.260.590,00 

META 2019 REAL 2019 META 2020
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Indicador: Percentual de sustentabilidade operacional em Educação Profissional (EP) 
Fórmula de Cálculo: (Rec. Serv.educ. + Rec.Conv.educ)/ (Desp. CorrentesDiretas EP + Suporte Neg. EP 
- Desp. Correntes com Gratuidade Diretas EP + Suporte Neg. EP) x 100 
Unidade de Medida: Percentual 
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: Simulador da Gratuidade (DN)  
Meta 2019: 100% 
Resultado Alcançado em 2019: 103% 
Meta 2020: 61% 
 

 

Gráfico 10 - Percentual de sustentabilidade operacional em Educação Profissional (EP) 

 
 
3.1.3 - Ampliar o atendimento às indústrias do Estado da Bahia 

 

Descrição geral  

Garantir o atendimento às demandas da indústria do estado, ampliando a cobertura territorial (escala) e 
assegurando a qualidade dos serviços prestados 
 

Perspectiva Cliente 

Indicadores  Número de municípios atendidos 

 Percentual de indústrias Micro e Pequenas atendidas 

 Percentual de Estabelecimentos Industriais Atendidos no interior 

 Número de Estabelecimentos Industriais Atendidos 

 

Responsável Rodrigo Vasconcelos Alves 

CPF 615.320.375-20 

Cargo Diretor Regional 

 
 
O objetivo teve seu resultado alcançado através dos atendimentos fechados com as empresas para 
prestação de serviços educacionais e tecnológicos, e principalmente com os atendimentos com 
gratuidade por meio dos contratos de aprendizagem, encaminhamento de alunos dos cursos técnicos 
para estágio, projetos realizados pelos alunos nas empresas e atendimentos às empresas 
sindicalizadas. 
 
 
 
 
 
 

100% 103%
61%

META 2019 REAL 2019 META 2020



 
 

 48 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SENAI/BA 
 

Indicador: Número de municípios atendidos 
Fórmula de Cálculo: Número de municípios atendidos com serviços de Educação Profissional, 
Superior, tecnologia e inovação. 
Unidade de Medida: Número 
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: TOTVS (SGE), CRM Dynamics e GCOM 
Meta 2019: 140 
Resultado Alcançado em 2019: 150 
Meta 2020: 150 
 

 

Gráfico 11 - Número de municípios atendidos 

 
 
Indicador: Percentual de indústrias Micro e Pequenas atendidas 
Fórmula de Cálculo: Quantidade de indústrias de micro e pequeno porte cadastradas na base Guia 
Industrial, SIGA e GERSIN atendidas / Total de indústrias cadastradas na base Guia Industrial, SIGA e 
GERSIN atendidas 
Unidade de Medida: Percentual (%) 
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: CRM Dynamics, base Guia Industrial, SIGA, GERSIN 
Meta 2019: 45% 
Resultado Alcançado em 2019: 47% 
Meta 2020: 47% 
 
 

 

Gráfico 12 - Percentual de indústrias Micro e Pequenas atendidas 

 
 
 
 
 
 
 

140
150 150

Meta 2019 Real 2019 Meta 2020

45%
47% 47%

Meta 2019 Real 2019 Meta 2020
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SENAI/BA 
 

Indicador: Percentual de Estabelecimentos Industriais Atendidos no interior 
Fórmula de Cálculo: Quantidade de indústrias cadastradas nas bases Guia Industrial, SIGA, GERSIN 
com CNAE Indústria localizadas fora da região Salvador ou Litoral Norte atendidas / Total de 
indústrias cadastradas nas bases Guia Industrial, SIGA, GERSIN com CNAE Indústria atendidas 
Unidade de Medida: Percentual (%) 
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: CRM Dynamics, base Guia Industrial, SIGA, GERSIN 
Meta 2019: 40% 
Resultado Alcançado em 2019: 42% 
Meta 2020: 42% 
 

 

Gráfico 13 - Percentual de Estabelecimentos Industriais Atendidos no interior 

 
Em 2019, o SENAI/BA atendeu 36% dos municípios baianos com serviços de educação e tecnológicos. 
O resultado dos indicadores apresentados demonstra o maior esforço comercial das unidades com 
foco nas MPEs e na expansão dos atendimentos em todo o Estado com os atendimentos da gratuidade.  
 
 
Indicador: Número de Estabelecimentos Industriais Atendidos 
Fórmula de Cálculo: Total de indústrias cadastradas nas bases Guia Industrial, SIGA, GERSIN com 
CNAE Indústria, atendidas. 
Unidade de Medida: Número 
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: CRM Dynamics, base Guia Industrial, SIGA, GERSIN 
Meta 2019: 930 
Resultado Alcançado em 2019: 856 
Meta 2020: 880 
 

 

Gráfico 14 - Número de Estabelecimentos Industriais Atendidos 

 
Em 2019 foram atendidos 1.918 estabelecimentos, sendo 856 industriais, devido a maior concentração 
dos atendimentos em grandes contratos fechados com algumas empresas. 
 

40%
42% 42%

Meta 2019 Real 2019 Meta 2020

930

856 880

Meta 2019 Real 2019 Meta 2020
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SENAI/BA 
 

A partir de 2018, entrou em operação a nova ferramenta tecnológica CRM Microsoft Dynamics, uma 
das mais completas soluções de CRM, que atua como um centralizador de informações comuns e úteis 
para desenvolvimento das estratégias de Gestão de Relacionamento com os clientes do Sistema FIEB. 
O ano de 2018 foi um ano de adaptação com o novo sistema pelos usuários, mas em 2019 a ferramenta 
contribuiu no monitoramento dos indicadores comerciais com a estruturação do BI comercial e 
monitoramento dos indicadores de atendimento às empresas com a estruturação de um BI específico 
de empresas atendidas. 
 
 
3.1.4 - Contribuir para a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho 

 

Descrição geral  

Proporcionar qualificação a jovens e adultos criando condições para empregabilidade. 

 

Perspectiva Cliente 

Indicadores  Ocupação de Egressos no Mercado de Trabalho (Cursos Técnicos) 

 Ocupação de Egressos no Mercado de Trabalho (Educação Superior) 

 Contratos de Aprendizagem 

Responsável Rodrigo Vasconcelos Alves 

CPF 615.320.375-20 

Cargo Diretor Regional 

 
 
Em 2019 o resultado do objetivo estratégico foi superior ao ano anterior, apesar do indicador de 
Contratos de Aprendizagem ter apresentado resultado inferior à meta, conforme apresentado na 
análise, a seguir.  
 
Indicador: Ocupação de Egressos no Mercado de Trabalho (Curso Técnico) 
Fórmula de Cálculo: Egressos no Mercado de Trabalho (Curso Técnico) / Total de Egressos (Curso 
Técnico)*100 
Unidade de Medida: Percentual (%) 
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: Sistema de Acompanhamento de Egressos do SENAI - SAPES 
Meta 2019: 60% 
Resultado Alcançado em 2019: 74% 
Meta 2020: 76% 
 

 

Gráfico 15 - Ocupação de Egressos no Mercado de Trabalho (Curso Técnico) 

 
A pesquisa de Avaliação de Egressos do SENAI é feita por meio de painel amostral e é composta por 
três fases, com duração de três anos. Essas três fases formam o ciclo da pesquisa, que se repete todo 

60% 74% 76%

Meta 2019 Real 2019 Meta 2020
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ano.  As fases têm por objetivo acompanhar a evolução dos alunos concluintes dos cursos do SENAI. A 
partir de 2017, a pesquisa foi revisada pelo Departamento Nacional do SENAI e esse novo 
delineamento da metodologia trouxe melhorias e o aperfeiçoamento desse processo no Painel 2017-
2019 que possibilitou avaliar, de modo significativo, o perfil da formação oferecido pelas unidades de 
ensino, com recortes de maior alcance e maior confiabilidade. Para o cálculo da taxa de ocupação dos 
egressos no mercado de trabalho, foram levadas em consideração as mesmas premissas da 
metodologia de cálculo do IBGE – Pnad Contínua, ou seja, considerando os egressos que estão 
trabalhando e excluindo-se aqueles que afirmaram dar preferência apenas aos estudos e aqueles que 
não procuraram emprego.  
 
O SENAI/BA possui núcleos de Carreira Profissional que apoia a inserção profissional dos alunos e ex-
alunos no mercado de trabalho, fazendo interlocução para divulgação de vagas de empregos e de 
estágio, desenvolvendo ações que garantam maior efetividade no relacionamento com as empresas. 
Suas principais atividades são: Atendimento e orientação ao aluno e ex-aluno do Senai, divulgação de 
vagas de empregos, visitas às empresas e prospecção de vagas de estágio e empregos, e realização de 
eventos e feiras e palestras sobre carreira. 
 
 
Indicador: Ocupação de Egressos no Mercado de Trabalho (Educação Superior) 
Fórmula de Cálculo: (Qtd de egressos atuando dentro da área de interesse/ Qtd total de egressos) * 
100 
Unidade de Medida: Percentual (%) 
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: Formulário F103 - Pesquisa de Egresso (Graduação) 
Meta 2019: 70% 
Resultado Alcançado em 2019: 82%  
Meta 2020: 80% 

 

 

Gráfico 16 - Ocupação de Egressos no Mercado de Trabalho (Educação Superior) 

 
De acordo com a sistemática estabelecida pela instituição, existe um prazo de 06 meses após a colação 
de grau dos formados para que se tenha a estatística completa referente à ocupação destes no 
mercado de trabalho. Dessa forma, o resultado apresentado no presente relatório (82%), consiste 
ainda em um resultado parcial (status Março de 2019). De qualquer sorte, este já supera a meta 
estabelecida para o ano de 2019.  
 
Associa-se este resultado acima da meta estabelecida aos processos desenvolvidos pelo Núcleo de 
Carreira Profissional, em conjunto com os coordenadores de curso, que trabalham em prol de ações 
estruturadas para o ingresso dos alunos no mercado de trabalho. 
 
Diante dos resultados alcançados, conforme informado acima, a meta de 2020 foi inclusive revista para 
o ano de 2020, estabelecendo-se 80% para o presente ano. 
 

70%
82% 80%

Meta 2019 Real Parcial 2019.1 Meta 2020



 
 

 52 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 SENAI/BA 
 

Indicador: Contratos de Aprendizagem 
Fórmula de Cálculo: Total de alunos com contrato de aprendizagem / Total de matrículas realizadas 
na Aprendizagem Industrial 
Unidade de Medida: Percentual 
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: Totvs (SGE) 
Meta 2019: 65% 
Resultado Alcançado em 2019: 50%  
Meta 2020: 65% 
 
 

 

Gráfico 17 - Contratos de Aprendizagem 

 
Em 2019, 4.185 alunos tiveram contratos de aprendizagem assinados com empresas, iniciando assim, 
um dos seus primeiros contatos com o mercado de trabalho. A principal justificativa da meta do 
indicador não ter sido atendida continua sendo a retração das empresas devido à crise econômica. 

 
 
 
3.1.5 - Garantir a satisfação dos clientes 

 

Descrição geral  

Ampliar a satisfação dos clientes, para fidelização dos atuais e atração de novos. 

Perspectiva Cliente 

Indicadores  Pesquisa de Satisfação de alunos  

 Pesquisa de Satisfação de empresas  

 

Responsável Rodrigo Vasconcelos Alves 

CPF 615.320.375-20 

Cargo Diretor Regional 

 
 
Esse objetivo que monitora a satisfação dos clientes é muito importante para nortear as ações de 
melhoria da instituição com os serviços prestados. O SENAI/BA realiza pesquisas sistemáticas para 
medir a satisfação dos clientes (alunos e empresas). O resultado do objetivo foi positivo em 2019 e 
pode ser melhor analisado nos indicadores abaixo: 
 
 
 
 
 

65%
50%

65%

Meta 2019 Real 2019 Meta 2020
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Indicador: Pesquisa de Satisfação de alunos (Cursos Técnicos) 
Fórmula de Cálculo: Média da Satisfação dos alunos de cursos regulamentados 
Unidade de Medida: Percentual (%)  
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: Formulário da Pesquisa 
Meta 2019: 80% 
Resultado Alcançado em 2019: 78% 
Meta 2020: 80% 
 
Indicador: Pesquisa de Satisfação de alunos (Cursos de curta duração) 
Fórmula de Cálculo: Média da Satisfação dos alunos de cursos não regulamentados 
Unidade de Medida: Percentual (%) 
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: Formulário da Pesquisa 
Meta 2019: 87% 
Resultado Alcançado em 2019: 89% 
Meta 2020: 87% 
 
Indicador: Pesquisa de Satisfação de alunos (Graduação)  
Fórmula de Cálculo: Média da Satisfação dos alunos da Graduação 
Unidade de Medida: Percentual (%) 
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: Formulário da Pesquisa 
Meta 2019: 82%  
Resultado Alcançado em 2019: 80% 
Meta 2020: 83% 
 
Indicador: Pesquisa de Satisfação de alunos (Pós Graduação lato sensu)  
Fórmula de Cálculo: Média da Satisfação dos alunos (Pós Graduação) 
Unidade de Medida: Percentual (%) 
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: Formulário da Pesquisa 
Meta 2019: 81%  
Realizado 2019: 80% 
Meta 2020: 82% 
 
Indicador: Pesquisa de Satisfação de alunos (Pós Graduação stricto sensu)  
Fórmula de Cálculo: Média da Satisfação dos alunos (Pós Graduação)  
Unidade de Medida: Percentual (%) 
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: Formulário da Pesquisa 
Meta 2019: 81% 
Realizado 2019: 82% 
Meta 2020: 82% 
 
Indicador: Pesquisa de Satisfação de alunos (Cursos de Extensão)  
Fórmula de Cálculo: Média da Satisfação dos alunos (Cursos de Extensão)  
Unidade de Medida: Percentual (%) 
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: Formulário da Pesquisa 
Meta 2019: 81% 
Realizado 2019: 88%  
Meta 2020: 82% 
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Gráfico 18 - Pesquisa de Satisfação de aluno 

 

Os resultados apontam que os cursos de curta duração têm índice satisfatório pelos alunos de com 
resultado de 89%.  

Em relação a satisfação dos cursos técnicos cuja a meta é de 80% o resultado obtido foi de 78% de 
satisfação. Dentre aspectos levantados na pesquisa, aqueles que apresentaram maior índice de 
insatisfação foram:  instalações físicas das salas de aula e dos laboratórios e biblioteca. Destacamos 
que estes aspectos estão sendo tratados em fóruns específicos, inclusive envolvendo investimentos e 
contratação de equipes, para que as correções sejam implementadas por meio de projetos e planos 
de ação. 

 

A CCAI – Comissão Central de Avaliação Institucional do Centro Universitário SENAI CIMATEC 
acompanha, anualmente, a satisfação dos seus alunos quanto a itens relacionados à infraestrutura, 
corpo docente, serviços e processos.  
 

Como pode ser observado no gráfico acima, o acompanhamento da satisfação é realizado por 
modalidade de ensino. Quanto à graduação, o indicador ficou abaixo da meta estabelecida em dois 
pontos percentuais, impactado, principalmente, por itens relacionados a processos internos. Estes 
processos já estão sendo redesenhados e as melhorias serão implantadas ao longo do ano de 2020. 
Os indicadores de Pós Graduação (Lato e Stricto Sensu) e dos cursos de extensão alcançaram as metas 
estabelecidas. Para todas as modalidades de ensino a instituição elabora e acompanha planos de ação 
específicos. 
 
Indicador: Pesquisa de Satisfação de empresas (EP) 
Fórmula de Cálculo: Média de pesquisas aplicadas no período - empresas 
Unidade de Medida: Percentual (%) 
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: Formulário da Pesquisa 
Meta 2019: 92% 
Resultado Alcançado em 2019: 96% 
Meta 2020: 92% 
 
 
Indicador: Pesquisa de Satisfação de empresas (STI) 
Fórmula de Cálculo: Média de pesquisas aplicadas no período - empresas 
Unidade de Medida:  
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: Formulário da Pesquisa 
Meta 2019: 92% 
Resultado Alcançado em 2019: 97% 
Meta 2020: 93% 

80%
87%

82% 81% 81% 81%78%

89%
80% 80% 82%

88%
80%

87%
83% 82% 82% 82%

Técnico Curta Duração Graduação Pós Graduação latu
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Pós Graduação stricto
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Cursos de Extensão
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Indicador: Pesquisa de Satisfação de empresas (PD&I)  
Fórmula de Cálculo: Média de pesquisas aplicadas no período - empresas 
Unidade de Medida:  
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: Formulário da Pesquisa 
Meta 2019: 90% 
Resultado Alcançado em 2019: 86% 
Meta 2020: 90% 
 

 

Gráfico 19 - Pesquisa de Satisfação de Empresas  

 

Em 2019, o indicador de satisfação da empresa com os serviços de Educação Profissional e Serviços 
tecnológicos superaram a meta estabelecida, atestando a qualidade dos atendimentos e serviços 
prestados pelo SENAI. 
 
O presente indicador Satisfação Cliente Empresa (ST), é obtido a partir do resultado das pesquisas de 
satisfação dos clientes pessoas jurídicas, no âmbito dos Serviços Técnicos e Tecnológicos. Conforme 
demonstrado, houve superação da meta estabelecida, alcançando 105% de cumprimento desta. 
Associa-se a superação da meta a um esforço dos envolvidos em buscar atender, com a máxima 
excelência, os seus clientes. 
 
O indicador Satisfação Cliente Projeto é obtido a partir das pesquisas de satisfação realizadas junto aos 
responsáveis nas empresas pelos projetos PD&I. Todos os projetos são avaliados pelo menos em 03 
(três) momentos: em 30%, 70% e 100% em relação ao tempo de execução do Projeto. 
 
Em 2019, o indicador referente à satisfação de clientes em projetos PD&I, ficou abaixo da meta 
estabelecida, alcançando 96% do cumprimento da meta. O maior impacto desse não cumprimento foi 
devido a questões pontuais de algumas pesquisas que fizeram com que a média de satisfação ficasse 
abaixo do previsto.  
 
De acordo com o que define o Sistema de Gestão da Qualidade da instituição, os fatores da insatisfação 
dos clientes são registrados no Sistema ECM (Módulo de Relatório de Melhoria Contínua), ficando os 
gestores líderes dos projetos responsáveis por adotar as devidas providências de forma a atender o 
cliente satisfatoriamente, conforme meta estabelecida. 
 
Assim, no âmbito dos processos definidos pelo Escritorio de Projetos (PMO), os gestores de projetos 
designados acompanham os planos de ação corretivos estabelecidos quando a meta definida não é 
alcançada. 
 
 
 

92% 92% 90%
96% 97%

86%92% 93% 90%

META 2019 REAL 2019 META 2020
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3.1.6 - Ser referência em Educação Profissional e Superior para a sociedade, indústrias e sindicatos 

 

Descrição geral  

Ser parceiro indispensável na oferta de cursos de Educação profissional e Superior contribuindo para a auto 
sustentabilidade do SENAI. 

Perspectiva Cliente 

Indicadores  Preferência das Empresas pelos Egressos de curso técnico do SENAI 

 Total de Matrículas  

 Total de Matrículas no interior 

Responsável Rodrigo Vasconcelos Alves 

CPF 615.320.375-20 

Cargo Diretor Regional 

 
 
Indicador: Preferência das Empresas pelos Egressos de curso técnico do SENAI 
Fórmula de Cálculo: Resultado da Pesquisa de Acompanhamento de Egressos do SENAI, no quesito 
Preferência das Empresas por Contratação de Egressos do SENAI. 
Unidade de Medida: Percentual 
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: Sistema de Acompanhamento de Egressos do SENAI - SAPES 
Meta 2019: 95% 
Resultado Alcançado em 2019: 92,1% 
Meta 2020: 95% 
 

 

Gráfico 20 - Preferência das Empresas pelos Egressos de curso técnico do SENAI  

 
Referente aos resultados da pesquisa de Egressos, triênio 2017-2019, do SENAI Bahia foram 
pesquisadas 39 empresas absorvedoras de egressos de cursos técnicos ocupados na área ou em área 
correlata com a formação dos cursos concluídos no SENAI. Dentre todas as empresas pesquisadas, 36 
empresas (92%) responderam dar preferência aos egressos do SENAI no momento de uma nova 
contratação. Das 3 empresas que não dariam preferência, uma empresa se mostrou indiferente entre 
contratar profissionais formados no SENAI ou em outras instituições, e duas empresas alegaram a falta 
de conhecimento prático dos egressos avaliados. Quando questionados sobre o nível de satisfação 
com o aluno do SENAI, essas três empresas deram nota acima de 7 e a média geral de satisfação foi de 
8,8, indicando alto nível de satisfação. Na avaliação da competência referente ao desenvolvimento das 
atividades específicas de sua função, 97% das empresas responderam que o desempenho dos egressos 
é ótimo/bom. 
 
 
 
 

95,00%
92,10%

95,00%

Meta 2019 Real 2019 Meta 2020
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Indicador: Total de Matrículas   
Fórmula de Cálculo: Total de matrículas realizadas no período (novas e remanescentes) 
Unidade de Medida: Número 
Orientação: Maior, melhor 
Fonte: Solução Integradora 
Meta 2019: 76.685 
Resultado Alcançado em 2019: 102.006 
Meta 2020: 82.783 

 

 

Gráfico 21 - Total de Matrículas 

 
Indicador: Total de Matrículas no interior  
Fórmula de Cálculo: Total de matrículas realizadas no período (exceto Lauro de Freitas, CIMATEC, 
Camaçari, Dendezeiros, Candeias e Simões Filho) 
Unidade de Medida: Número 
Orientação: Maior, melhor 
Meta 2019: 33.055 
Resultado Alcançado em 2019: 46.944 
Meta 2020: 39.871 

 

 

Gráfico 22 - Total de matrículas no interior 

 
O total de matrículas apresentou resultado superior em 25.321 matrículas (33%).  A maior demanda, 
através das empresas, por cursos de curta duração, justifica o número de matrículas acima do orçado 
no ano de 2019. Destacaram-se as matrículas dos cursos de Aperfeiçoamento, Iniciação e Qualificação 
Profissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

76.685 102.006 82.783 

META 2019 REAL 2019 META 2020

33.055
46.944 39.871

META 2019 REAL 2019 META 2020
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3.1.7 CONCLUSÃO 
 

Com base nas demandas da indústria, as unidades do SENAI continuaram oferecendo cursos de 
formação profissional e serviços tecnológicos fundamentais para que o estado esteja apto a atrair 
relevantes investimentos com tecnologia avançada. Nos processos seletivos 2019.1 e 2019.2 foram 
ofertadas 6.635 e 3.280 vagas, respectivamente, todas na modalidade presencial.  
 
Após dois primeiros lugares consecutivos em 2016 e 2017, o SENAI Bahia garantiu o 4° lugar no ranking 
nacional de desempenho entre todas as regionais da instituição no Brasil referente ao ciclo 2018, 
resultado divulgado na reunião de diretores que ocorreu em Brasília no dia 22 de maio de 2019. Criada 
em 2010, a avaliação, intitulada Regra Nacional de Desempenho, premia as melhores performances 
entre as entidades regionais do SENAI, por meio de 12 indicadores referentes à Custo, Rendimento, 
Resultado e Satisfação. 
 
 
Prioridades 2020: 
 
Diretoria de Educação Profissional 
 

• Garantir as metas de sustentabilidade e de gratuidade 

• Elevar a qualidade dos cursos técnicos 

• Garantir o resultado Operacional positivo nas Unidades Operacionais 

• Ampliar a atuação da área comercial do SENAI Ba para atender a comunidade, empresas e 
órgãos públicos 

•  Aprimorar o domínio da gestão pela liderança do SENAI (gerentes, coordenadores e líderes) 

• Ampliar a automatização dos processos e consolidar sua utilização pela equipe 

 
Diretoria de Tecnologia e Inovação 
 

• Intensificar a atuação em PDI e avançar na diversificação das fontes de financiamento;  

• Intensificar as ações de atendimento às MPMEs em STI, por meio de portfólio de serviços 
diferenciados e da ampliação do Ecossistema de Inovação e Empreendedorismo do SENAI 
CIMATEC; 

• Ampliar interiorização quanto ao atendimento em STI; 

• Ampliar negócios e garantir as metas de sustentabilidade do SENAI CIMATEC;  

• Promover a integração entre os negócios do SENAI CIMATEC (Escola Técnica, Centro 
Universitário, Serviços e Pesquisa & Desenvolvimento) e junto às redes ISI e IST; 

• Consolidar operação da 1ª fase CIMATEC Park e desenvolver negócios estratégicos para 
viabilizar as próximas fases 
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3.2- Informações sobre a gestão 
 

A seguir, os objetivos estratégicos com foco nos processos internos, pessoas e tecnologia: 
 
3.2.1- Garantir a excelência na execução de projetos, serviços tecnológicos e serviços de Educação 

 

Descrição geral  

Ser referência na execução de projetos, serviços tecnológicos e em serviços de educação de qualidade no 
Estado com base em avaliações externas e internas, visando contribuir para o avanço da indústria no Estado. 

Perspectiva Processos Internos 

Indicadores  Índice de Apropriação da Metodologia SENAI de Educação Profissional 

 Avaliação de desempenho do docente efetivo 

 Índice de evasão dos Cursos Técnicos 

 Percentual de Alunos e Egressos Avaliados nos Níveis “Adequado” ou 
“Avançado” 

 

Responsável Patrícia Pereira de Abreu Evangelista 

CPF 564.267.805-10 

Cargo Gerente de Educação Profissional 

 
As transformações tecnológicas e organizacionais, pelas quais a indústria brasileira tem passado, 
exigem um profissional altamente qualificado e apto para atuar de forma aderente à difusão das novas 
tecnologias e mudanças na estrutura da organização da produção. Para atender a tais demandas, o 
SENAI/BA implementou a Metodologia SENAI de Educação Profissional, que considera não só as 
demandas atuais da indústria, mas também as futuras mudanças no mundo do trabalho. Nesse 
sentido, a instituição participa do Sistema de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica (SAEP) 
com o objetivo de verificar o alcance dos perfis profissionais, o desenvolvimento de competências para 
o mercado de trabalho e produzir diagnósticos que contribuam para os gestores e docentes tomarem 
decisões que atendam aos propósitos estratégicos da Instituição. Essa avaliação dos cursos técnicos 
propõe produzir diagnósticos com precisão científica dos desempenhos dos estudantes concluintes e 
do alcance dos perfis profissionais, bem como, dar visibilidade da formação profissional aos órgãos 
executivos e controladores da gestão federal, ao setor industrial e sociedade de modo geral.  
 
 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Indicadores Fórmula de 
Cálculo 

Unidade 
de 

Medida 

Orientação 2018 2019 2020 

Prev Real Prev Real Meta 

Índice de 
Apropriação 
da 
Metodologia 
SENAI de 
Educação 
Profissional 

Resultado da 
pesquisa de 

apropriação da 
metodologia 

SENAI de 
educação 

profissional 

 

 

 

 

Nota  *Indicador 
Bienal 

9,0 7,73 *Indicador 
Bienal 
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Indicadores Fórmula de 
Cálculo 

Unidade 
de 

Medida 

Orientação 2018 2019 2020 

Prev Real Prev Real Meta 

Avaliação de 
desempenho 
do docente 
efetivo 

Conforme 
planilha de 

compatibilização 
do desempenho 

docente 

 

% 

 86 88 87 87 88 

Índice de 
evasão dos 
Cursos 
Técnicos 

Quantidade de 
alunos evadidos 
no 1º semestre / 

Total de 
matrículas novas 
no 1º semestre 

%  15 18 15 17 15 

Percentual de 
Alunos e 
Egressos 
Avaliados nos 
Níveis 
“Adequado” 
ou 
“Avançado” 

[[Quantidade de 
alunos e egressos 
avaliados no nível 

“Adequado” e 
“Avançado”/ 

Quantidade total 
de alunos aptos 
para avaliação 
(80% a 99%do 

curso) + 
Quantidade de 

egressos 
participantes do 

processo 
avaliativo (100% 
do curso)]* 100. 
  

  

%  82,5 74,8 82,5 71,1 82,5 

Legenda:        Conforme planejado Merece atenção  Desconforme 

 
 
O índice de apropriação da Metodologia SENAI de Educação Profissional (MSEP) do SENAI Bahia ficou 
abaixo da meta estabelecida em função de ajustes realizados no quadro docente e da equipe 
pedagógica que demandará uma retomada no processo de capacitação das equipes. 
 
De forma a aumentar o índice de apropriação da MSEP na próxima pesquisa (2020), o SENAI Bahia 
propõe as seguintes ações: 
 

- Ambientação Docente Online - curso online com procedimentos pedagógicos, diretrizes e 
material (livro) sobre a MSEP para os docentes contratados pela 1ª vez 

- Reforço da divulgação / comunicação interna com cartaz para sala dos professores com o QR 
code para página da MSEP no site do SENAI Bahia, E-mail marketing de divulgação da MSEP com 
o link para a página da MSEP no site do SENAI Bahia 

- Maior divulgação dos cursos da Vertente Pedagógica no âmbito do Programa SENAI de 
Capacitação Docente (PSCD) coordenado pelo Departamento Nacional do SENAI que favorece e 
aproxima o docente quanto aos princípios norteadores da MSEP 

- Ampliação da aplicação dos materiais produzidos no Projeto de Melhoria de Qualidade dos 
Cursos Técnicos (MQCT) que além da padronização dos materiais a serem utilizados em sala de 
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aula, favorece à apropriação da MSEP, pois o material foi elaborado à luz da metodologia e com 
a utilização e/ou leitura, o docente apropria-se dos princípios norteadores da MSEP 

- Ampliação do quadro de docentes efetivo - em 2019, o SENAI Bahia elaborou um plano de 
contratação de docente horista, onde todas as Unidades do SENAI Bahia selecionaram docente 
horista em substituição à contratação de docente prestador de serviço. Essa estratégia colabora 
com a qualidade de ensino dos nossos cursos e uma maior possibilidade de capacitação e 
treinamento técnica e pedagógica dos docentes que estão em sala de aula 

- Reforço da capacitação docente presencial em todas as Unidades sobre a MSEP realizada pelo 
Núcleo de Educação Profissional (NEP) da Unidade 

- Implantação de Programa de Metodologias Ativas de Ensino para capacitação docente nas 
metodologias ativas de ensino bem como ferramentas de tecnologia educacional. 

 
A média de avaliação do docente SENAI/BA no período de 2019 alcançou a meta de 87% de satisfação. 
Os pontos de maior satisfação são o domínio do conteúdo, cumprimento das aulas, e relacionamento. 
A diversificação das estratégias de ensino é o ponto que precisa ter mais atenção. Com o intuito de 
melhorar o desempenho dos docentes o SENAI promove capacitações específicas e atualização 
tecnológica. 
 
O índice de desempenho dos alunos na Avaliação de Desempenho dos Estudantes do SENAI SAEP 2019, 
ficou abaixo da meta estabelecida em função do período de ajustes nas equipes das unidades, nos 
planos de curso e infraestrutura para atender ao itinerário nacional de cursos, além de outros pontos 
que devem ser considerados: 
 
•  A partir de 2018, cada um dos cursos técnicos avaliados pela ADE, tanto na prova objetiva quanto 
na prática, passaram a ter uma escala de desempenho específica. Isto é, os mesmos níveis de 
desempenho Abaixo do Básico, Básico, Adequado e Avançado passaram a ter pontos de corte distintos, 
o que influenciou a alteração de média nas avaliações 2018 e 2019. 

•  Alguns cursos impactaram diretamente o desempenho do DR. Importante pontuar: 

- O curso técnico em telecomunicações foi descontinuado no DR BA. 

- Os Cursos técnicos em Jogos Digitais e Desenvolvimento de Sistemas foram ofertados e 
avaliados pela primeira vez no DR, em 2019. O corpo docente está em fase de amadurecimento 
e familiarização com a metodologia SENAI de educação. 

- Os cursos técnicos em Automação Industrial, Eletromecânica e Mecânica de Precisão não têm 
total aderência ao itinerário nacional pois atendem às especificidades da indústria baiana 

- O curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas teve resultado abaixo da meta estabelecida 
de 75%, sendo necessário analisar os instrumentos de avaliação para possíveis adequações. 

 
De forma a aumentar o índice de desempenho dos estudantes na próxima avaliação (2020), o SENAI 
Bahia propôs as seguintes ações: 
 

1.  Ampliação da aplicação dos materiais produzidos no Projeto de Melhoria de Qualidade dos 
Cursos Técnicos (MQCT) no sentido de padronizar os materiais a serem utilizados em sala de 
aula 

2.  Desenvolver sistema de Avaliação Modular diagnóstica 
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3. Ampliação do quadro de docentes efetivo. Em 2019, o SENAI Bahia elaborou um plano de 
contratação de docente horista, onde todas as Unidades do SENAI Bahia selecionaram docente 
horista em substituição à contratação de docente prestador de serviço. Essa estratégia colabora 
com a qualidade de ensino dos nossos cursos e uma maior possibilidade de capacitação e 
treinamento técnica e pedagógica dos docentes que estão em sala de aula. 

4.  Introduzir ferramentas Google for Education no dia a dia de alunos e docente por meio do 
projeto MEU SENAI Google 

5.  Reforço da capacitação docente presencial em todas as Unidades sobre a MSEP e SAEP.  

6.  Adequar infraestrutura laboratorial das escolas 

7.  Implementar Site do Docente 

8. Implantação de Programa de Metodologias Ativas de Ensino para capacitação docente nas 
metodologias ativas de ensino bem como ferramentas de tecnologia educacional 

 
3.2.2 - Consolidar a oferta e execução de programas à distância 

Descrição geral  

Promover a plena execução da oferta de turmas à distância visando à satisfação dos alunos e a garantia de novas 
ofertas. 

Perspectiva Processos Internos 

Indicadores  Percentual de Matrículas em Educação a Distância 

 Satisfação dos alunos EAD 

Responsável Ricardo Santos Lima 

CPF 354.216.735-53 

Cargo Gerente de Unidade 

 
Atualmente, observa-se que a oferta de cursos no formato a distância possui abrangência em todas as 
regiões do país, por se tratar de um modelo educacional que promove ao aluno grande flexibilidade 
de horário nos estudos, baixo custo e facilidade de acesso. Outro fator importante que está atrelado 
à ascensão desse modelo são as mudanças ocorridas nos últimos anos, como o barateamento dos 
computadores e do avanço das assinaturas de banda larga, o crescimento em acesso à internet e a 
utilização da web para busca do conhecimento. Tais fatores têm sido um facilitador para esse 
segmento no mercado, porém, o objetivo não apresentou resultado satisfatório no ano, conforme 
apresentado, a seguir. 
 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Indicadores Fórmula de 
Cálculo 

Unidade 
de 

Medida 

Orientação 2018 2019 2020 

Prev Real Prev Real Meta 

Percentual de 
Matrículas em 
Educação a 
Distância 

(Nº de Matrículas 
em Educação a 
Distância / (Nº 

Total de 
Matrículas) x 100 

%  10 3,3 11 2,7 12 

Satisfação dos 
alunos EAD 

Conforme 
planilha de 

compatibilização 
da pesquisa 

Nota  8,0 7,2 8,5 7,5 8,5 

Legenda:        Conforme planejado Merece atenção  Desconforme 
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Houve um redimensionamento da oferta de cursos técnicos EAD, com suspensão do lançamento das 
turmas do 1º e 2º semestres de 2019, em função da decisão estratégica de realizar ajustes no processo, 
buscando melhorar a satisfação dos alunos. 

A média de satisfação dos alunos foi contabilizada a partir dos resultados das poucas turmas 
remanescentes de 2017 e 2018.1 (finalizadas em 2019), e da turma de 2018.2 (ainda em andamento). 
Em relação às turmas finalizadas, ocorreram problemas variados ao longo do curso, dentre os quais, 
destaca-se ambiente virtual de aprendizagem, atividades presenciais, cumprimento do planejamento, 
dentre outras. Ações corretivas foram tomadas e houve readequações no processo para evitar 
reincidência. Em relação à turma 2018.2 de Eletromecânica, houve pontuações baixas nos quesitos de 
mediação, planejamento do curso e docente presencial. Um dos fatores que pode ter contribuído para 
esse resultado foi a mudança no quadro de colaboradores, devido aos ajustes ocorridos na Instituição. 

 
3.2.3 - Otimizar processos internos 

 

Descrição geral  

Desenvolver um portfólio de processos devidamente mapeado e aperfeiçoado, e orientação permanente ao 
cliente. Implantar e cumprir acordos de níveis de serviços internos com contínuo acompanhamento. 

Perspectiva Processos Internos 

Indicadores  Índice de inadimplência do ano 

 Chamados atendidos no prazo NDS³ (Núcleo de Desenvolvimento, Suporte e 
Sistemas SENAI) 

 Projetos NDS³ entregues no prazo 

Responsável Jeane Dayube Vilas Boas 

CPF 826.441.285-87 

Cargo Gerente de Desenvolvimento Estratégico 

 
Para o aprimoramento contínuo e estruturado da gestão com alinhamento estratégico e operacional 
e uma melhor instrumentalização do processo decisório foram definidos para acompanhamento nesse 
objetivo alguns indicadores de suporte para o alcance dos resultados do negócio que envolvem 
pessoas, financeiro administrativo e tecnologia da informação. 
 

 
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Indicadores Fórmula de 
Cálculo 

Unidade 
de 

Medida 

Orientação 
2018 2019 2020 

Prev Real Prev. Real. Meta 

Índice de 
inadimplência 
do ano 

(Títulos 
vencidos 

acima de 90dd 
/ Valor total 
dos títulos 
faturados) 

*100 

%  3,5 3,7 3,5 2,7 3,0 

Chamados 
atendidos no 
prazo NDS³ 
(Núcleo de 
Desenvolvime
nto, Suporte e 

(Chamados 
atendidos no 
prazo NDS³ / 

Total de 
chamados)  

*100 

%  90 93 90 94,5 90 
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Indicadores Fórmula de 
Cálculo 

Unidade 
de 

Medida 

Orientação 
2018 2019 2020 

Prev Real Prev. Real. Meta 

e Sistemas 
SENAI) 

Projetos NDS³ 
entregues no 
prazo 

(Projetos NDS³ 
entregues no 

prazo/Total de 
Projeto) 

*100 

%  90 83 90 100 90 

Legenda:        Conforme planejado Merece atenção  Desconforme 

 
 
O NDS³ - Núcleo de Desenvolvimento e Suporte a Sistemas SENAI tem um papel relevante para 
atendimento dos processos administrativos pois são responsáveis pela gestão dos sistemas finalísticos 
que atendem a todo o SENAI/BA. Pela criticidade do processo, os indicadores de chamados atendidos 
e projetos entregues no prazo são acompanhados nas reuniões de análise estratégica. 
Os projetos abaixo realizados trouxeram grandes melhorias aos processos de gestão da instituição, 
sobretudo nas escolas técnicas. Em 2020, o núcleo dará continuidade ao projeto de implantação de BI 
com foco no aprimoramento da gestão e melhoria dos processos de controle, acesso aos dados e 
análise estratégica das informações. 
 

1. Projeto - Implantar Estrutura de BI SENAI BAHIA – Prazo 30/09/2019 (Concluído) 
 

2. Projeto - Implantar sistema de gestão Fábrica de Kits – Prazo 28/06/2019 (Concluído) 
 
 
3.2.4- Fortalecer os controles internos, a Gestão de Riscos e a Segurança institucional 

 

Descrição geral  

Consolidar a gestão de riscos zelando pelo cumprimento dos padrões e normas estabelecidas promovendo 
decisões estratégicas mais bem fundamentadas, processos de mudança bem-sucedidos e aumento da 
eficiência operacional. 

Perspectiva Processos Internos 

Indicadores  Ligações atendidas na Central de Atendimento 

 Registro de Melhorias Contínuas eficazes 

 

Responsável Jeane Dayube Vilas Boas 

CPF 826.441.285-87 

Cargo Gerente de Desenvolvimento Estratégico 

 
Dispor de informações de qualidade, de forma tempestiva, constitui um dos pilares de um processo 
de tomada de decisão seguro. Sobre as mesmas bases, apoia-se a necessidade do SENAI de prestar 
contas das suas atividades ao seu setor mantenedor e à sociedade. Destaca-se, enfim, a importância 
de dar continuidade à melhoria dos processos, aprimorar as orientações para as partes envolvidas no 
processo, e mitigar as restrições técnicas identificadas.  

A efetividade da atualização dos sistemas, a análise profunda da qualidade dos dados, a pactuação de 
novos mecanismos de conformidade e integridade, bem como a implantação de novos recursos 
técnicos são diretrizes norteadoras para esse objetivo.  
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Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Indicadores Fórmula de 
Cálculo 

Unidade 
de 

Medida 

Orientação 2018 2019 2020 

Prev Real Prev Real Meta 

Ligações 
atendidas na 
central de 
atendimento 

(Quantidade 
de ligações 
atendidas/ 

Quantidade 
de ligações 
recebidas) 

*100 

%  80 80 80 78 80 

Registro de 
Melhorias 
Contínuas 
eficazes 

(Número de 
RMC`s 

eficazes / 
Número de 

RMC`s totais 
fechadas) 

*100 

%  82 75 84 92 84 

Legenda:        Conforme planejado Merece atenção  Desconforme 

 
De janeiro a dezembro de 2019, o SENAI/BA recebeu 89.394 ligações, e atendeu 69.446 ligações, o que 
representou 78% das ligações, pouco abaixo da meta estabelecida para o ano. As ligações recebidas 
foram principalmente sobre os processos seletivos das modalidades de Aprendizagem Industrial 
(gratuidade) e Cursos Técnicos (CHP).  
 
Em 2019, 92% das Não Conformidades registradas foram encerradas e os tratamentos demonstraram 
eficazes, mostrando que a causa raiz foi identificada de forma correta e as ações definidas atuaram 
sob essa causa minimizando, assim, a recorrência desses desvios no processo. A melhoria contínua se 
dá através dos processos de auditorias internas e externas provenientes da ISO 9001:2015, 
modernização dos processos com a utilização da metodologia Sprint, melhor gestão dos indicadores 
por meio de implementação do BI, resultados da pesquisa de satisfação aluno ou satisfação empresa 
e saídas da Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade. 
 
3.2.5- Implantar metodologias e tecnologias educacionais inovadoras 

 

Descrição geral  

Garantir a implantação de novas metodologias e tecnologias educacionais inovadoras visando o novo perfil de 
aluno da era digital. 

 

Perspectiva Processos Internos 

Indicadores  Quantidade de tecnologias / estratégias educacionais disseminadas 

 Quantidade de professores capacitados em tecnologias educacionais 

Responsável Ricardo Santos Lima 

CPF 354.216.735-53 

Cargo Gerente de Unidade 

 
A educação, como um todo, vem se desenvolvendo ao longo dos anos, uma vez que é preciso se 
modernizar e explorar novos métodos de ensino. Com isso, o SENAI/BA vem buscando implantar 
tecnologias inovadoras visando o novo perfil de aluno da era digital. 
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O esforço nos próximos anos será de promover constantes atualizações dos seus cursos e dos recursos 
didáticos, capacitação dos docentes, realização de pesquisas prospectivas e de tendências das áreas 
tecnológicas atendendo as demandas da indústria 4.0.  

 
Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

Fórmula de 
Cálculo 

Unidade 
de 

Medida 

Orientação 2018 2019 2020 

Prev Real Prev Real Meta 

Quantidade de 
tecnologias / 
estratégias 
educacionais 
disseminadas 

Total de 
tecnologias ou 

estratégias 
disseminadas 

Número  5 4 4 3 3  

Quantidade de 
professores 
capacitados 
em 
tecnologias 
educacionais 

Total de 
professores 
capacitados 

Número  300 348 80 62 80 

Legenda:        Conforme planejado Merece atenção  Desconforme 

 
Em função das incertezas no cenário político-econômico, alguns projetos como Gamificação e TEDLab 
não avançaram como previsto, impactando o cumprimento da meta.  Ainda assim, houve a 
disseminação de algumas tecnologias em âmbito educacional, como:  RA, vídeos e aulas transmitidas 
on-line. 

Devido ao cenário também, alguns projetos de formação docente não avançaram como previsto, 
impactando o cumprimento da meta.  Mesmo assim, foram realizadas capacitações relativas à EAD e 
a transmissão ao vivo, para tutores e docentes presenciais, além da capacitação docente do Programa 
Senai de Educação a Distância (PSEAD). 

 
3.2.6- Atrair, reter pessoas e desenvolver competências 

Descrição geral  

Promover a retenção, atração e o reconhecimento profissional e pessoal dos colaboradores  por meio de 
políticas, ferramentas e sistemática de gestão que valorize o resultado, o alcance das  metas e as 
competências. 

Perspectiva Pessoas e Tecnologia 

Indicadores  Investimento Realizado em Desenvolvimento de Pessoal 

 Docentes de cursos técnicos com formação adequada 

 Turnover 

 Desligamento voluntário 

Responsável Juliana Ribeiro Serravalle 

CPF 940.809.255-49 

Cargo Assessora de Gestão de Pessoas 

 
O objetivo foi alcançado devido principalmente ao resultado do percentual de docentes de cursos 
técnicos com formação adequada em atendimento à resolução nº006 do CNE, além dos indicadores 
Desligamento Voluntário e Turnover que demonstram a capacidade do SENAI em manter os seus 
colaboradores, conforme análise apresentada para os indicadores, a seguir. 
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Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Análise dos 
indicadores 

Fórmula de 
Cálculo 

Unidade 
de 

Medida 

Orientação 2018 2019 2020 

Prev Real Prev Real Meta 

Investimento 
Realizado em 
Desenvolvime
nto de Pessoal 

Total 
orçamentário 
realizado em 

ações de PDE/ 
Total 

orçamentário 
previsto em 

PDE 

%  100 65 100 60 100 

Docentes de 
cursos 
técnicos com 
formação 
adequada 

Quantidade 
de docentes 

de cursos 
técnicos com 

formação 
adequada  / 

Total de 
docentes de 

cursos 
técnicos 

%  15 22 30 29 30 

Turnover {[(Quantidade 
de novos 

colaboradores 
sem CTD + 
número de 

desligamentos 
sem CTD / 

2)]/12*100}/ 

Efetivo médio 
sem CTD 

%  1,5 0,9 1,5 1,5 1,5 

Desligamento 
voluntário 

(Número de 
desligamentos 

voluntários/ 

total de 
empregados) 

*100 

%  4,0 4,5 4,0 4,9 4,0 

Legenda:        Conforme planejado Merece atenção  Desconforme 

 
Em 2019, o indicador de investimento em capacitação ficou 40% abaixo do previsto. Observou-se que 
o valor abaixo do previsto ocorreu em função das despesas de viagens referentes a capacitação serem 
contabilizadas na conta de Transportes e Viagens. Tendo em vista isto, será solicitado ajuste na 
contabilização das despesas de viagens para identificação das viagens realizadas por motivo de 
capacitação para o ano de 2020.  
 
O corpo docente em dezembro de 2019 do SENAI/BA era composto por 241 docentes com atuação na 
Educação Profissional. Em 2019, 32 docentes concluíram a Pós-graduação em docência na educação 
profissional e tecnológica EAD, totalizando 29% em acordo com a resolução nº006 do CNE. De acordo 
com essa resolução o SENAI tem até 2021 para capacitar o seu corpo docente com licenciatura ou 
algum tipo de formação pedagógica. Em 2020 serão capacitados mais 50 docentes no curso de Pós-
graduação em docência na educação profissional com conclusão prevista para 2021. 
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Em relação aos indicadores de desligamento voluntário e Turnover, vale destacar que o SENAI aplica 
pesquisa de desligamento para os colaboradores que saíram da instituição, para avaliar os seguintes 
itens: Benefícios; qualidade de vida e ambiente de trabalho; liderança; integração; reconhecimento 
financeiro; capacitação e treinamento, com o objetivo de identificar oportunidades de melhoria para 
a organização. Ressaltamos que no ano de 2019 realizamos ações com o objetivo de reconhecer e reter 
os colaboradores em especial o corpo docente, por meio de atividades desenvolvidas tais como a 
jornada pedagógica, capacitações e algumas readequações salarias. 
 
3.2.7- Assegurar o uso e disponibilização de infraestrutura física e tecnológica adequada 

 

Descrição geral  

Investir continuamente na adequação tecnológica da infraestrutura física, equipamentos e sistemas de 
informação. 

Perspectiva Pessoas e Tecnologia 

Indicadores  Investimentos operacionais na Escola Técnica 

Responsável Rodrigo Vasconcelos Alves 

CPF 615.320.375-20 

Cargo Diretor Regional 

 
O processo de definição e controle dos investimentos consiste, em monitorar a execução do 
orçamento previsto, de maneira a atender às necessidades das Unidades do SENAI de forma a garantir 
as melhores condições em termos de infraestrutura física para a execução dos negócios, buscando, 
sempre, a otimização dos recursos. Por meio de avaliações técnicas busca-se   a otimização como a 
transferência de equipamentos entre unidades. Todos os investimentos, sejam eles de projetos 
previstos no orçamento ou liberados a partir de novas necessidades, para compor a retificação, 
passam pela avaliação de equipes técnicas e são devidamente monitorados, conforme apresentado a 
seguir. 
 
 

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios 

Indicadores Fórmula de 
Cálculo 

Unidade 
de 

Medida 

Orientação 2018 2019 2020 

Prev. Real Prev. Real Meta 

Investimentos 
operacionais 
na Escola 
Técnica 

Valor total de 
investimentos 

para 
adequações 

na 
infraestrutura 
das unidades 

R$ Mil  1.792 2.359 1.800 2.178 2.000 

Legenda:        Conforme planejado Merece atenção  Desconforme 

 
 
Foram realizados investimentos referentes à aquisição de materiais e equipamentos para laboratórios 
das unidades operacionais do SENAI Bahia. 
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3.2.8 Conclusão 
 
Apesar das adversidades no ano de 2019, o resultado do SENAI foi satisfatório diante dos resultados 
alcançados e conquistas no ano: 
 

 O SENAI/BA participou do Programa Alinhar, uma iniciativa do DN que busca elevar o nível de 
maturidade da gestão dos Regionais nos macroprocessos de estratégia, gratuidade, 
orçamento e produção, com vistas ao aprimoramento das suas práticas e à integridade dos 
seus resultados. Ao final do programa em 2019 foi feita uma reavaliação da maturidade e o 
SENAI/BA alcançou o nível 3 de maturidade em Gestão, ou seja, o Regional possui a maioria 
das práticas em estágio de melhorias e refinamentos, aplicadas formalmente em muitas áreas 
da organização, sendo referência nacional em algumas práticas. Todos os indicadores 
relevantes para a gestão são coletados e geridos, apresentando resultados satisfatórios na 
maioria deles. 
 

 Os estudantes do SENAI-BA, Daniela Carneiro do SENAI Feira de Santana, Ítalo Gonçalves e 
Edmilson Souza, ambos do SENAI CIMATEC, conquistaram a medalha de bronze nas ocupações 
em que competiram (Química e Mecatrônica, respectivamente) na WorldSkills, a olimpíada 
mundial de profissões técnicas, cuja edição 2019 foi realizada em Kazan, na Rússia, entre os 
dias 23 e 27 de agosto. O Brasil ficou em terceiro lugar no pódio geral da competição. O 
primeiro lugar foi conquistado pela China, já a segunda posição do ranking ficou com a Rússia. 
Para a edição das Olimpíadas de Conhecimento 2021, treze estudantes das unidades do SENAI 
Bahia foram selecionados para participarem das competições nacionais, de onde sairá a 
delegação que vai representar o Brasil no torneio que acontecerá em Shangai, China. Cerca de 
200 candidatos das unidades CIMATEC, Lauro de Freitas, Dendezeiros, Feira de Santana, 
Camaçari e Alagoinhas, passaram por provas teóricas e práticas, entre os meses de novembro 
e dezembro de 2019, compostas por sete etapas classificatórias e eliminatórias para a seleção 
dos representantes baianos nas 10 ocupações em que o estado está inscrito (Mecatrônica, 
Instalações Elétricas Prediais, Controle Industrial, Robótica Móvel, Tecnologia Automotiva, 
Logística Internacional, Tecnologia de Laboratório Químico, Computação em Nuvem, 
Segurança Cibernética e Tecnologia da Água).  A Seletiva Nacional será realizada entre os 
meses de maio e agosto de 2020 e, atualmente, os competidores treinam ao menos oito horas 
por dia, visando a seletiva nacional, que poderá leva-los a China. 
 

 No dia 10 de abril, uma comitiva com representantes do Ministério da Defesa visitou às 
instalações do SENAI CIMATEC. Os representantes conheceram alguns laboratórios e projetos 
desenvolvidos no Campus. A visita teve como objetivo conhecer a infraestrutura do Centro 
Tecnológico e da Escola Técnica para reformulação do Projeto Soldado Cidadão (PSC). O 
projeto é uma ação desenvolvida pelo Ministério da Defesa, por intermédio da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, que destina recursos orçamentários para qualificar social e 
profissionalmente os jovens voluntários que prestam o serviço militar para ingressos no 
mercado de trabalho, depois do término de tempo de serviço. No dia 27 de novembro 
ocorreram as cerimônias de premiação de melhor gestão do PSC, que está na nona edição. O 
evento teve como palco o Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército 
(CCOMGEx), em Brasília. O PSC entregou o diploma de colaborador, prêmio concedido 
anualmente a personalidades e instituições que mais se destacaram para a execução do 
projeto, e o SENAI Bahia foi contemplado com esse prêmio. 
 
 

 Inauguradas Escolas de Eletricistas nas Unidades SENAI de Juazeiro, Ilhéus e Barreiras. O 
programa é uma iniciativa da parceria entre Coelba e SENAI e tem como objetivo capacitar 
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profissionais para a execução de atividades em instalações elétricas nas redes de distribuição 
de energia. 
 

 No que se refere a metodologia de ensino, o SENAI Bahia passou a adotar no segundo semestre 
de 2019 uma nova ferramenta que vai revolucionar a interação entre estudantes e instrutores 
e potencializar o uso de recursos digitais na educação profissional. Trata-se do Google for 
Education, que traz para o dia a dia das escolas técnicas a sala de aula virtual. Esta foi uma das 
tecnologias apresentadas aos cerca de 300 instrutores e coordenadores pedagógicos e 
técnicos do SENAI Bahia que participaram do Encontro Pedagógico anual da entidade, 
realizado no SENAI Cimatec.  Com o tema “Educação 4.0: perspectivas e desafios da prática 
docente”, o encontro aconteceu nos dias 11 e 12/07 com palestras e oficinas realizadas por 
especialistas em novas tecnologias adaptadas à educação. Participaram representantes das 21 
unidades de educação profissional da capital e interior. 
 

 Entre os dias 21 e 22 de novembro, a edição de 2019 do Mundo SENAI promoveu uma série 
de atividades voltadas para um público composto por alunos, ex-alunos, professores, 
profissionais, pesquisadores e visitantes em geral. A programação incluiu oficinas, palestras, 
exposições, atrações culturais e visitas guiadas, e abordou temas como Direitos Humanos, 
Robótica Móvel, Blockchain, Energia Solar, Internet das Coisas, Impressão 3D e outros.  

 

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico 
 
3.3.1- Estágio de desenvolvimento 
 

O SENAI Bahia tem o seu  processo de Planejamento Estratégico integrado com as demais entidades que 
compõe a FIEB e ele se dá de forma estruturada e com contínuas melhorias adotas aos longos dos anos, 
como a adoção da metodologia do BSC; maior enfoque em macroprocessos das linhas de atuação do 
SENAI; maior alinhamento das estratégias do SENAI/BA com as estratégias do Sistema FIEB, Sistema 
Indústria e SENAI/DN; elaboração e acompanhamento de projetos em fóruns gerenciais, a exemplo das 
Reuniões de Análise Estratégica (RAE), e revisão dos Programas de Ação para contemplar as prioridades 
estratégicas da entidade.  

Existe uma preocupação constante em assegurar que o PE atenda às necessidades de todas as partes 
interessadas e que envolva todas as linhas de atuação do SENAI, tornando o processo dinâmico e 
participativo. 

A formulação da estratégia é a etapa do PE onde os fundamentos e os cenários internos e externos são 
analisados, acordados e validados pela Organização. 

No PE, os cenários são particularmente úteis para: 

- Unificar as visões de futuro para os tomadores de decisão, tornando explícitas e comuns as 
premissas em que se baseiam suas decisões; 

- Configurar evoluções possíveis do mercado (demanda) e do ambiente competitivo; 

- Subsidiar a elaboração da Matriz SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças). 

O atual ciclo de Planejamento Estratégico tem o horizonte de 2020 a 2022. Conforme previsto no 
processo de formulação da estratégia da entidade, anualmente é feita uma avaliação do plano 
estratégico vigente para possibilitar a revisão da estratégia, considerando alterações encaminhadas pela 
CNI, mudanças de cenários e novas tendências de futuro apresentadas pelo ambiente político e 
econômico em que as entidades da FIEB estão inseridas. 
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Cabe ressaltar que todo o trabalho de formulação e gestão da estratégia está embasado nas diretrizes 
Institucionais estabelecidas, Diretrizes Estratégicas e Grandes Desafios definidos pelo sistema FIEB. 
   
3.3.2- Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos 
 

A partir do direcionamento estratégico do Sistema FIEB (Diretrizes do Presidente) e do Sistema Indústria 
(CNI/Federações das Indústrias dos Estados/SESI/SENAI/IEL), o SENAI/BA inicia seu ciclo de 
planejamento conforme procedimento descrito com a participação de todos os responsáveis pelos 
processos para discutir as oportunidades e ameaças e o alinhamento das estratégias anteriores ao novo 
cenário.  

Para o exercício 2019 as diretrizes estratégicas foram consideradas e o SENAI/BA desdobrou em metas 
estratégicas e de produção, mensuradas a partir dos indicadores estabelecidos. A execução do 
planejamento estratégico é avaliada quanto ao atingimento das metas dos indicadores que medem os 
objetivos estratégicos, bem como pelo percentual de execução dos projetos estratégicos. 

Apesar do plano estratégico ser um instrumento corporativo e nortear a atuação de todas as 
entidades, foram considerados as linhas de atuação do SENAI/BA e os requisitos regimentais para 
atendimento a indústria. 

A definição dos Objetivos Estratégicos e suas descrições são objeto das reuniões de planejamento da 
entidade buscando-se sempre o consenso e alinhamento com o planejamento do Sistema FIEB, do 
SENAI DN e demandas do mercado do presente e do futuro. Em 2019, foi mantido um Mapa 
Estratégico do SENAI/BA contemplando todas as linhas de atuação para melhor acompanhamento do 
resultado geral da entidade. Estes mapas apresentam os Objetivos Estratégicos que são estruturados 
a partir das seguintes perspectivas: Cliente, Financeira, Processos Internos, Pessoas e Tecnologia. 

  

Em novembro de 2019 foi realizado o evento de gestão Estratégica do SENAI Bahia, onde foi 
estabelecida e divulgada a Árvore Estratégica e o propósito de “Transformar vidas para uma indústria 
mais competitiva” para superar os desafios da indústria baiana, em total alinhamento com o 
Planejamento Estratégico do Nacional e Planejamento do Sistema FIEB. 
 
3.3.3- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica 
 

Os indicadores de desempenho estratégicos são definidos de forma a alimentar os objetivos do Mapa 
Estratégico. Na escolha do indicador é considerada a sua pertinência ao objetivo, a possibilidade de 
coleta para realizar uma medição consistente.  

Todos os indicadores são classificados em estratégicos (compõem o Mapa Estratégico), gerenciais 
(relacionados a uma área de competência, sendo monitorados pelas Gerências de Negócio e de 
Gestão) e os operacionais (indicadores relativos aos processos e operações das Unidades).  

Os indicadores estratégicos foram descritos nos itens 3.1 e 3.2 acima. 
 
 
3.3.4- Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade 
 

O Planejamento Estratégico é elaborado para um horizonte de quatro anos ou cinco anos, com revisão 
anual, conforme orientação do Sistema FIEB. A atualização das informações é feita durante os ciclos 
anuais de revisão do PE. O plano é revisto pelos líderes, juntamente com a equipe, visando identificar 
os pontos que necessitam de ajustes ou de novas informações para serem revalidados. 
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Se necessário, por identificação de mudanças externas ou internas potenciais, são feitos ajustes, que 
devem ser aprovados pelo Diretor Regional e seu Conselho Regional, quando pertinente. 

Os riscos empresariais são considerados na definição das estratégias e na avaliação do modelo de 
negócio. São discutidos na análise ambiental e contemplados nos Objetivos Estratégicos com ações 
mitigadoras embasadas nas iniciativas estratégicas definidas. 

Seguem as descrições dos últimos ciclos e seus enfoques estratégicos: 

 - Ciclo PE 2012-2016 - com foco nas macroestratégias de Educação e Qualificação, 
Infraestrutura, Internacionalização, Inovação, Desenvolvimento sustentável e Interiorização. 
Destaca-se, nesse ciclo, a importância da inovação para o alcance da estratégia. 

- Ciclo PE 2015-2018 – revisão com base nos direcionamentos da nova Presidência e Direção do 
Sistema FIEB, cuja gestão foi iniciada em 2014, com foco nas macroestratégias de Inovação, 
Micro, Pequenas e Médias Empresas e Interiorização. 

- Ciclo PE 2018-2022 - revisão com base nos direcionamentos do Presidente do Sistema FIEB, 
com focos estratégicos nos negócios de Educação, Tecnologia e Inovação, Saúde e Segurança na 
Indústria.  

 
 
3.3.5- Envolvimento da alta direção (Diretores) 
 

Anualmente, ocorre o evento para discussão estratégica que antecede o processo de orçamento onde 
são avaliadas as diretrizes nacionais, bem como direcionadores econômicos quantitativos e 
qualitativos e os dados produzidos são apresentados a alta direção do Sistema FIEB. Nesta reunião, 
avalia-se o cenário previsto para os próximos anos e se definem as diretrizes estratégias para o 
próximo ano. A Diretoria Regional participa diretamente nos processos de planejamento estratégico. 
O Conselho Regional do SENAI aprova o Planejamento Estratégico do Sistema FIEB/Plano de Ação do 
SENAI. 

O envolvimento do Diretor acontece em todo o processo de formulação, desdobramento e avaliação 
do PE SENAI. Desde a etapa inicial de análise dos cenários e elaboração da matriz Swot e de riscos até 
as avaliações realizadas nas Reuniões Gerenciais (semanalmente) e Reuniões de Análise de Estratégica 
(trimestralmente). 

 
 
3.3.6- Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico 
 
Para implementar o Planejamento Estratégico Integrado do Sistema FIEB é essencial a participação 
ativa de cada macroprocesso dos negócios do SENAI, sua equipe de gestão e apoio que contribuem na 
formulação da estratégia e definição de indicadores e processos de apuração, e, por fim, no 
monitoramento da estratégia.   

O quadro a seguir apresenta o envolvimento e contribuição para o planejamento estratégico por cada 
área do SENAI: 
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Quadro 12 – Participação no processo da Estratégia 

ETAPAS 

Formulação da 
Estratégia 

Execução da Estratégia 

Formulação 
da 

Estratégia 

Definições 
de 

indicadores 

Desdobramentos 
da Estratégia 

Monitoramento 
da Estratégia 

 Direção Regional RD RD RD RD 

Diretoria de Inovação e 
Tecnologia 

RD RD RD RD 

Diretoria de Educação 
Profissional 

RD RD RD RD 

Núcleo de  
Desenvolvimento 

Estratégico (NDES) 

CO RD CO RD 

Suporte ao Negócio CO CO CO CO 

Educação Profissional RD RD RD RD 
Serviços Tecnológicos e 

Empreendedorismo 
RD RD RD RD 

Ensino Superior RD RD RD RD 

Gerências de Unidade RD CO RD CO 

RD = Responsabilidade Direta             CO = Contribuição               

 

O PE é desdobrado no nível estratégico, gerencial e operacional, principalmente nos Programas de 
Ação (PA) individuais que são monitorados, semestralmente, pelos líderes (Diretor Regional e 
Gerentes de Unidade e de Negócios). 

O Programa de Ação (PA) é um documento de periodicidade anual, que permite ao colaborador 
visualizar seus desafios, objetivos e metas, a partir de diretrizes, na busca dos melhores resultados. 
Mais do que um documento, é um processo dinâmico de construção conjunta de um clima de 
confiança e compromisso entre líder e liderado para o alcance dos resultados da organização. Os 
colaboradores são avaliados pelos líderes quanto ao desempenho individual e orientados para 
acompanhamento e alcance das ações e resultados. 
 
3.3.7- Principais dificuldades e mudanças previstas 
 

As principais dificuldades enfrentadas no ano de 2019 para o alcance dos objetivos estratégicos 
estiveram relacionados à crise econômica que impactaram diretamente na evasão dos alunos e 
dificuldade de vendas de serviços para as empresas. 

Diante dessas dificuldades no cenário, em dezembro de 2019, as equipes comerciais do SENAI 
participaram do 2º Encontro Comercial do SENAI Bahia, com o objetivo de fortalecer o vínculo entre 
as unidades, o compartilhamento de boas práticas, alavancar os atendimentos do SENAI e aprimorar 
o relacionamento com os clientes. O evento ocorreu no SENAI Lauro de Freitas e contou com a 
participação de 60 colaboradores. Na ocasião, Thiago Concer, o palestrante de vendas mais contratado 
do Brasil, esteve presente ministrando a palestra "Vendas não ocorrem por acaso". O evento também 
contou com a participação do Gerente Executivo de Relações com o mercado da CNI, Paulo Freitas, 
que apresentou as tendências do Cenário Mercadológico para a Indústria Baiana 2020 e 2021 e o 
consultor Diego Oliveira, da Youpper, consultoria de inteligência em comunicação, marketing e 
relacionamento, que abordou a temática de Pesquisa de Mercado. 
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Em 2019, a gestão de informação do SENAI dedicou-se à consolidação da utilização dos BIs através da 
estruturação do Portal de Inteligência de Negócios, SENAI 360, desenvolvido para centralizar 
informações de diversas áreas, que proporcionou uma maior eficiência operacional devido a 
automatização dos processos e agilidade nas tomadas de decisões. 

No período de 29 de outubro a 01 de novembro de 2019, o SENAI/BA promoveu o evento de Gestão 
Estratégica e Informação no auditório do SENAI Lauro de Freitas, onde foi apresentado o Portal SENAI 
360 para todos os gerentes e apoios das unidades. 

 

 

Figura 4 - Portal SENAI 360 
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4- Governança 

4.1- Descrição das estruturas de governança 
 
A estrutura de governança do SENAI/BA é constituída por entidades do Sistema CNI e entidades 
externas. Para assegurar a prestação de contas, a transparência nas transações e o tratamento junto 
às partes interessadas, a alta direção adota diversos mecanismos e práticas de controle para 
demonstração das suas ações. A figura a seguir apresenta mecanismos de governança usados: 
 

 
 
Figura 5 - Estrutura de Governança 

 

O SENAI DR Bahia possui um Conselho Regional, órgão normativo e deliberativo de natureza colegiada, 
incumbido de estabelecer as diretrizes políticas e estratégicas de atuação. O Conselho é composto por 
representantes da indústria, dos trabalhadores, do Ministério do Trabalho e Emprego, e da área de 
comunicação. Considera-se esse Conselho também como uma importante fonte de identificação das 
necessidades dos clientes (indústrias e trabalhadores). O seu caráter deliberativo, em instância 
superior, define e monitora as ações do SENAI. Logo, essas necessidades passam a guiar a própria 
entidade, confirmando o foco no cliente. 

O SENAI possui mantenedores (indústrias que contribuem com 1,0% da sua folha de pagamento). Para 
estes, além da representação no Conselho Regional, há a diretriz de manter a equidade de direitos 
independentemente do porte e, consequentemente, do montante de contribuição. 

Em relação à proteção dos direitos das demais partes interessadas (PI), ressaltam-se as seguintes 
ações: 

 Participação de representante (s) dos trabalhadores da indústria no Conselho Regional; 
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 Existência de instâncias de escuta das PI: uma ouvidoria geral do Sistema FIEB, além da atuação 
via Comitê de Ética, para receber e tratar manifestações de mantenedores, clientes, força de 
trabalho, sociedade e fornecedores; e outra, com foco no cliente, intitulada Serviço de Apoio ao 
Cliente (SAC); 

 Cumprimento do Regulamento de Licitações e Contratos que assegura aos fornecedores 
igualdade de condições. 

 
 
Conselho e Departamento Regional  
 
Com autonomia definida em seu Regimento, o SENAI dispõe de 27 Conselhos e Departamentos 
Regionais. Assim, a estrutura de governança regional é composta por um Conselho, cujo modelo de 
gestão administrativa superior é exercido pela Federação das Indústrias Estaduais através de seu 
presidente com as competências previstas no artigo 34 do Regimento. Compõe também a estrutura 
de governança um Departamento Regional, cuja direção é exercida por diretor nomeado e demissível 
“ad-nutum” (disposição dada pelo artigo39 do Regimento) pelo presidente do Conselho Nacional 
considerando o entendimento firmado com o presidente do Conselho Regional.  

 
Conselho Regional 
Integram a estrutura dos Conselhos Regionais, conforme previsto no artigo 32 do Regimento: 
 

 do presidente da federação de indústrias, que será o seu presidente nato, ou seu representante; 

 de quatro delegados das atividades industriais, escolhidos pelo Conselho de Representantes da 
entidade federativa; 

 do diretor do Departamento Regional; 

 de um representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social, designado pelo titular da 
pasta; 

 de um representante do Ministério da Educação e Cultura, designado pelo seu titular; 

 de um representante, e respectivo suplente, dos trabalhadores da indústria, indicado pela 
organização dos trabalhadores mais representativa da região. 

 
As competências do Conselho Regional encontram-se dispostas no artigo 34 do Regimento do 
SENAI, a saber, dentre outras: 

 votar, em verbas globais, o orçamento do Departamento Regional, e submetê-lo ao 
poder competente; 

 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; 

 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 ; 

 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; 

 fazer cumprir, sob suas responsabilidades administrativas, todas as resoluções emanadas do 
Conselho Regional. 
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Comissão de Contas 
Assim como no Conselho Nacional, de acordo com as disposições previstas nos artigos 35 e 36 do 
Regimento do SENAI, o Conselho Regional designará três (3) dos seus membros para constituírem uma 
Comissão de Contas que terá a incumbência de fiscalizar a execução orçamentária, bem como a 
movimentação de fundos do Departamento Regional. Ademais, para o desempenho de suas 
atribuições a Comissão de Contas dispõe do auxílio de serviços técnicos especializados de Auditoria 
Externa Independente. 
 
Departamento Regional 
A direção e gestão administrativa dos Departamentos Regionais são exercidas por um diretor nomeado 
pelo presidente do Conselho Nacional do SENAI, mediante entendimentos com o presidente da 
Federação das Indústrias Estaduais, através de seu presidente, a quem compete a gestão Conselho 
Regional. As competências do Departamento Regional encontram-se definidas no artigo 40 do 
Regimento, dentre outras a saber: 
 

 submeter ao Conselho Regional o plano para a realização da aprendizagem na região; 

 estabelecer, mediante aprovação do Conselho Regional, a localização e os planos de instalação 
de escolas, cursos de aprendizagem e cursos extraordinários para operários maiores de 18 anos; 

 cooperar, com as empresas contribuintes, na realização da aprendizagem e treinamento de 
mão-de-obra no próprio emprego, elaborando planos e programas; 

 complementar, quando conveniente, o treinamento de pessoal realizado nas empresas 
contribuintes; - elaborar programas, séries metódicas, livros e material didático, sempre que 
possível em colaboração com o Departamento Nacional; 

 verificar o rendimento escolar dos diversos cursos e adotar medidas para o seu aprimoramento, 
de maneira a assegurar a eficiência do ensino ministrado nas escolas do SENAI, na região; 

 expedir certificados de aproveitamento, certificados de aprendizagem e cartas de ofícios; 

 elaborar a proposta orçamentária, em verbas globais, e preparar a prestação de contas anual do 
Departamento Regional; 

 elaborar o relatório anual das atividades do Departamento Regional. 
 
Nesse contexto, as competências do Diretor Regional, dentre outras, conforme art. 41 do 

Regimento são: 

 fazer cumprir, sob sua responsabilidade funcional, todas as resoluções emanadas do Conselho 
Regional e encaminhadas pelo seu presidente; 

 organizar, superintender e fiscalizar, direta ou indiretamente, todos os serviços do 
Departamento Regional, expedindo ordens, instruções de serviço 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; 

 apresentar, anualmente, ao Conselho Regional, o relatório das atividades do Departamento 
Regional. 

 
A entidade dispõe ainda, qual seja em âmbito nacional ou regional, de unidades administrativas e de 
apoio à gestão, bem como de assessoramento e de controle, as quais competem auxiliar os 
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administradores no cumprimento da sua missão institucional, cujas atribuições setoriais são definidas 
de acordo com a sua estrutura organizacional. 
 

O quadro abaixo resume as principais práticas e padrões de trabalho: 

 

Quadro 13 - Principais práticas/padrões de trabalho 

Prática 
Principais Práticas/Padrões de 

Trabalho 
Disseminação Início 

Assegurar tratamento 

equilibrado e adequado 

aos mantenedores 

Regulamento do Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial 
DN e DR Desde a criação 

Relatório Anual de Prestação de 

Contas 
DN e DR Desde a criação 

Conselho Regional DR Desde a criação 

Assegurar igualdade de 

condições entre os 

fornecedores 

Regulamento de Licitações e 

Contratos do Sistema SENAI 
DN e DR 1998 

Assegurar os direitos de 

todas as partes 

interessadas 

Ouvidoria Geral DR 2010 

SAC UN 2004 

Conselho Regional DR Desde a criação 

Comitê de Ética DR 2011 

 

4.2- Gestão de riscos e controles internos 
 
O SENAI/BA está implantando o Programa de Compliance com previsão de entrega da primeira etapa 
em 2020. O programa visa o fortalecimento da governança, mediante a adoção de mecanismos e 
práticas de aprimoramento dos controles internos, associados aos riscos organizacionais, em 
observâncias às diretrizes do Departamento Nacional, em consonância com as recomendações dos 
órgãos de controle (TCU/CGU).   

O programa, pautado nos princípios e valores da organização, prevê ações voltadas a deliberações 
éticas, ampliação da accountability, integridade e transparência, além da prevenção de riscos de 
penalidades legais e regulamentares, de perdas financeiras, prejuízos da imagem e reputação.  

Outro aspecto a ser contemplado é a implantação da Gestão de Riscos, compreendendo o 
levantamento dos riscos, ações para mitigação e posterior monitoramento, visando à efetividade do 
Programa.  

Em conformidade com a ISO 9001:2015, foi desenvolvido um procedimento gerencial que tem como 
objetivo definir a metodologia e rotinas para identificação, análise, avaliação e controle dos riscos 
decorrentes da gestão da organização (PG-SENAI 003), implantando medidas de controle necessárias 
relacionados aos processos, atividades e serviços realizados pelo SENAI.  Os riscos estratégicos e ações 
de mitigação iniciadas em 2018 foram revisadas e redimensionadas em 2019. Além disso, foram 
criadas matrizes de riscos de processos por unidade. 
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4.2.1- Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos 
 

Não há uma área no SENAI dedicada exclusivamente a esse fim, contudo, o SENAI dispõe de controles 
internos e de instrumentos padronizados de monitoramento e acompanhamento da gestão e da 
operação. 

A eficiência da sistemática adotada é demonstrada pelos órgãos internos (Conselhos Regional, 
Nacional) e externos (auditoria externa independente, auditorias de CGU/TCU) de controle. 

O acompanhamento mensal pelo Conselho Regional, mediante reuniões de análises do desempenho, 
é um dos pilares do Controle Interno. Além disso, há ainda os seguintes mecanismos de controles: 

 Reuniões trimestrais de Análise Estratégica (RAE) – verificação do cumprimento do Plano 
Estratégico; 

 Reuniões Executiva semanais – alinhamento e acompanhamento da operação; 

 Reuniões de Análise crítica  

 Auditorias externas da ISO; 

 Auditorias internas (técnicas e de gestão) executadas por profissionais das diversas unidades, 
de forma cruzada; 

 Monitoramento do Programa de Ação de cada liderado em conjunto com seu líder. 
 
4.2.2- Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna 
 

Conforme informado no item 4.2.1, o SENAI/BA não dispõe de uma área específica voltada à Auditoria 
Interna. 
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5- Relacionamento com a sociedade 
O SENAI DR BA disponibiliza vários canais de comunicação com as suas diversas partes interessadas, 
incluindo a Sociedade, como pode ser verificado no detalhamento a seguir. 

5.1- Canais de acesso do cidadão 
5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados 
 
A Ouvidoria Geral, no âmbito do Sistema FIEB (FIEB, SENAI, SESI, IEL) e CIEB, foi criada em 30/04/2010, 
como órgão de assessoramento vinculado à Presidência, com atuação em todas as Entidades. Na 
oportunidade, foi instituída a função de Ouvidor Geral, designado pelo Presidente da FIEB, para 
executar as atribuições conferidas à Ouvidoria. A Resolução RE – 0.003/10 definiu que a finalidade, 
prerrogativas, competências e procedimentos da Ouvidoria Geral obedecerão ao Regimento da 
Ouvidoria Geral. 
 
A Ouvidoria Geral tem por finalidade o aperfeiçoamento e a eficiência das práticas no âmbito de suas 
Entidades, com o objetivo de: i) contribuir para uma gestão transparente e ética, em busca do 
aprimoramento e desenvolvimento do processo democrático das Entidades; ii) estabelecer e manter 
um elo permanente entre a sociedade, o público interno e as instâncias administrativas das Entidades, 
assegurando um canal de comunicação autônomo, com credibilidade, agilidade e imparcialidade; iii) 
receber, analisar e encaminhar as denúncias, reclamações e sugestões sobre atos que contrariem os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e economicidade; iv) propor medidas 
ou procedimentos para o aperfeiçoamento das práticas da administração. 
 
A Ouvidoria do Sistema FIEB tem como princípios: Independência e imparcialidade; zelo pelo 
compromisso ético das entidades, valorizando, sobretudo, o respeito ao ser humano; cortesia e 
respeito no atendimento às pessoas, evitando qualquer tipo de discriminação ou pré-julgamento; 
discrição e transparência; e sigilo das informações. 
 
A estrutura do órgão comporta um Ouvidor e dois outros colaboradores das Entidades, tendo como 
canais de acesso: o site (www.fieb.org.br) e linha telefônica disponível para sanar dúvidas. 
 
Foi criado um sistema informatizado para registro e gerenciamento das manifestações. O fluxograma 
de atendimento: o Cliente registra sua manifestação no site da FIEB, no campo destinado à 
OUVIDORIA. Após caracterizar e analisar a manifestação o Ouvidor a encaminha para o responsável 
em tratar o objeto em questão, fazendo a devolutiva ao Ouvidor, que por sua vez, responderá ao 
Cliente, encerrando a ouvidoria. 
 
Em 2019 foram recebidas 387 manifestações referentes ao SENAI, assim distribuídas: Crítica (12) / 
Denúncia (75) / Elogio (16) / Reclamação (230) / Solicitação (39) / Sugestão (15). 
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CRÍTICA; 12

DENÚNCIA; 75

ELOGIO; 16

RECLAMAÇÃO; 
230

SOLICITAÇÃO; 39

SUGESTÃO; 15

 
Gráfico 23 - Ouvidoria SENAI 2019 
Fonte: Sistema de Ouvidoria FIEB 

 
 
 
Além da Ouvidoria, outro importante canal de comunicação implantando é o Sistema de Ética da FIEB. 
 
No ano de 2011, o Sistema FIEB instituiu o seu Sistema de Ética com a criação do seu Código de Conduta 
Ética e do Comitê de Ética. 
 
O Código de Conduta Ética é um instrumento que estabelece as diretrizes para aplicação de posturas 
consideradas éticas e aplicáveis na condução das relações entre colaboradores, sindicatos, parceiros, 
clientes, governo e demais pessoas, físicas ou jurídicas, que interajam com as entidades que compõem 
o Sistema FIEB, busca nortear e disseminar os princípios, valores e a missão das entidades, 
fortalecendo cada vez mais o nosso compromisso com a ética e com as boas práticas de cidadania, 
premissas que fazem parte da essência do Sistema FIEB. 
 
O Comitê de Ética é formado por representantes das organizações que compõem o Sistema FIEB, e é 
o responsável por promover a legitimação, o respeito, o cumprimento e o aprimoramento do Código 
de Ética, devendo atuar de acordo com os seus princípios estabelecidos preservando o sigilo e a 
confidencialidade das informações, recomendando, quando pertinente, a adoção de providências e 
criação de normas complementares referentes às questões éticas.  
 
O Comitê de Ética é regulamentado por instrumento normativo, aprovado pela Presidência da FIEB. 
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5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados 
 
O SENAI Bahia disponibiliza diversos canais de comunicação à sociedade em geral, sendo eles: 
 

 Fale Conosco no Site do SENAI (http://www.fieb.org.br/senai/contato/SENAI), cujo principal 
objetivo é ser um canal de comunicação e informações para todo estado, mediante envio de 
formulário online. 

 Redes sociais – Facebook, Instagram e YouTube – entendidos como canais de relacionamento 
direto com os usuários das redes, sejam eles clientes ou a sociedade em geral. Nestas 
plataformas é possível enviar mensagens privadas ou públicas, solicitando informações ou 
manifestando dúvidas, reclamações ou elogios à entidade. Todas as solicitações são analisadas 
e posteriormente respondidas ao remetente dentro da própria rede social. 

 Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC SENAI) – canal disponibilizado dentro do site do SENAI, 
no qual é possível enviar mensagens diretas e privadas, solicitando informações ou 
manifestando dúvidas, reclamações ou elogios à entidade. Todas as solicitações são analisadas 
e posteriormente respondidas ao remetente através de e-mail. 

 Atendimento direto na recepção das unidades operacionais. 

 Telefone e e-mail do SENAI – 71 3534-8090 e sacsenai@fieb.org.br 

 Caixas de sugestões –disponíveis nas unidades operacionais do SENAI. 

 Pesquisas de satisfação com alunos e empresas com espaços para críticas e sugestões. 
 
Em 2019 foram recebidos 63 registros através do SAC (portal de transparência), assim distribuídas: 
Denúncia: (1) / Elogios (2) / Informações (37) / Outros assuntos (3) / Reclamação (5) / Solicitações (13) 
/ Sugestão (2). 
 
 
 

DENÚNCIA; 1

ELOGIOS; 2

INFORMAÇÕES; 37

OUTROS 

ASSUNTOS; 3

RECLAMAÇÃO; 5

SOLICITAÇÕES; 13

SUGESTÕES; 2

 
Gráfico 24 – SAC SENAI 2019 
Fonte: Site Transparência SENAI 
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5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade 
 

Quadro 14 - Acesso às informações da Entidade 

Outros documentos Endereço para acesso Periodicidade de 
atualização 

Estrutura, 
Competências e 
Legislação    

http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transpare
ncia/estrutura-competencias-e-legislacao/estrutura-
competencias-legislacao.aspx 

Sempre que houver 
alteração 

Orçamento e 
Execução 
Orçamentária  

http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transpare
ncia/orcamento-execucao-
orcamentaria/orcamento_execucao_orcamentaria.a
spx 

Anual 

Informações de 
Dirigentes e 
Empregados                                   

http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transpare
ncia/informacoes-empregados-
dirigentes/informacoes_empregados_dirigentes.asp
x 

Anual 

Demonstrações 
Contábeis  

http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/d
emonstracoes-contabeis/demonstracoes-contabeis.aspx 

Anual 

Licitações e Editais                              http://sis.fieb.org.br/SENAI/transparencia/transparencia/l
icitacoes-e-editais/licitacoes-e-editais.aspx 

Permanente 

Contratos e Convênios http://sis.fieb.org.br/SENAI/transparencia/transparencia/
contratos-e-convenios/contratos-e-convenios.aspx 

Permanente 

Gratuidade   http://sis.fieb.org.br/SENAI/transparencia/transparencia/
gratuidade/gratuidade.aspx 

Trimestral 

Integridade                                   http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transpare
ncia/integridade/integridade.aspx 

Anual / Trimestral 
(metas)  

Dados de 
Infraestrutura                    

http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/d
ados-de-infraestrutura/dados-de-infraestrutura.aspx 

Anual 

5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários 
 
O SENAI Bahia realiza pesquisas sistemáticas para aferir a satisfação dos clientes Alunos e Empresas. 
Esta prática é valorizada pela entidade por se tratar de uma importante ferramenta gerencial para 
captação da percepção do cliente, com o intuito de identificar pontos fortes e oportunidades de 
melhoria. 
 

Documento Endereço para acesso Periodicidade de 
atualização 

PG-SENAI.EP 010 – 
Procedimento Gerencial -
Monitoramento e 
Satisfação do Cliente 

http://ecm.fieb.org.br:8080/webdesk/documentviewer?
WDNrDocto=486574&WDNrVersao=3000 

Sempre que 
houver revisão no 

processo 

PG-SENAI CIMATEC 001 - 
Procedimento Gerencial - 
Monitoramento e Satisfação 
do Cliente (Ensino Superior e 
Centro Tecnológico) 

http://ecm.fieb.org.br:8080/webdesk/documentviewer?WD
NrDocto=500028&WDNrVersao=2000 
 

Sempre que 
houver revisão no 

processo 

http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/estrutura-competencias-e-legislacao/estrutura-competencias-legislacao.aspx
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/estrutura-competencias-e-legislacao/estrutura-competencias-legislacao.aspx
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/estrutura-competencias-e-legislacao/estrutura-competencias-legislacao.aspx
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/orcamento-execucao-orcamentaria/orcamento_execucao_orcamentaria.aspx
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/orcamento-execucao-orcamentaria/orcamento_execucao_orcamentaria.aspx
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/orcamento-execucao-orcamentaria/orcamento_execucao_orcamentaria.aspx
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/orcamento-execucao-orcamentaria/orcamento_execucao_orcamentaria.aspx
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/informacoes-empregados-dirigentes/informacoes_empregados_dirigentes.aspx
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/informacoes-empregados-dirigentes/informacoes_empregados_dirigentes.aspx
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/informacoes-empregados-dirigentes/informacoes_empregados_dirigentes.aspx
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/informacoes-empregados-dirigentes/informacoes_empregados_dirigentes.aspx
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/demonstracoes-contabeis/demonstracoes-contabeis.aspx
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/demonstracoes-contabeis/demonstracoes-contabeis.aspx
http://sis.fieb.org.br/SENAI/transparencia/transparencia/licitacoes-e-editais/licitacoes-e-editais.aspx
http://sis.fieb.org.br/SENAI/transparencia/transparencia/licitacoes-e-editais/licitacoes-e-editais.aspx
http://sis.fieb.org.br/SENAI/transparencia/transparencia/contratos-e-convenios/contratos-e-convenios.aspx
http://sis.fieb.org.br/SENAI/transparencia/transparencia/contratos-e-convenios/contratos-e-convenios.aspx
http://sis.fieb.org.br/SENAI/transparencia/transparencia/gratuidade/gratuidade.aspx
http://sis.fieb.org.br/SENAI/transparencia/transparencia/gratuidade/gratuidade.aspx
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/integridade/integridade.aspx
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/integridade/integridade.aspx
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/dados-de-infraestrutura/dados-de-infraestrutura.aspx
http://sis.fieb.org.br/senai/transparencia/transparencia/dados-de-infraestrutura/dados-de-infraestrutura.aspx
http://ecm.fieb.org.br:8080/webdesk/documentviewer?WDNrDocto=486574&WDNrVersao=3000
http://ecm.fieb.org.br:8080/webdesk/documentviewer?WDNrDocto=486574&WDNrVersao=3000
http://ecm.fieb.org.br:8080/webdesk/documentviewer?WDNrDocto=500028&WDNrVersao=2000
http://ecm.fieb.org.br:8080/webdesk/documentviewer?WDNrDocto=500028&WDNrVersao=2000
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5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes 
 

O SENAI Bahia utiliza os seguintes mecanismos para aferição da satisfação dos clientes: 

o Satisfação do Cliente Empresa – Educação Profissional/Serviços de Tecnologia e Inovação - 
Pesquisa mensal com intuito de mensurar o grau de satisfação dos clientes (PJ) do SENAI/BA em 
relação aos atendimentos realizados pelas áreas de negócio com os serviços de Educação 
Profissional e com os serviços de Tecnologia e Inovação. As variáveis mensuradas são:  
 tempo de atendimento  
 comunicação no processo  
 conformidade do produto/serviço 
 profissional técnico 

A pesquisa é realizada pelo Núcleo de Relacionamento com Mercado das Unidades do SENAI/BA 
por meio de formulário específico, e esse indicador é monitorado trimestralmente em reuniões 
operacionais e estratégicas do SENAI Bahia.  

 

o Satisfação dos Alunos - O processo da avaliação de satisfação do aluno ocorre numa 
periodicidade anual. O SENAI utiliza como alicerce para esse processo a aplicação de pesquisa 
com a comunidade acadêmica que envolve questões de infraestrutura, administrativas, 
acadêmicas e de gestão. E esses resultados são apresentados para os envolvidos, com o objetivo 
de mostrar a percepção do aluno com os serviços oferecidos e aplicar as melhorias pertinentes.  

 
o Pesquisa de Egressos - A Pesquisa de Acompanhamento de Egressos do SENAI, realizada pelo 

Departamento Nacional em parceria com os Departamentos Regionais, visa monitorar 
indicadores sobre alunos egressos e concluintes de três modalidades de ensino: aprendizagem, 
qualificação e técnico. 

Uma linha da Pesquisa de Egressos avalia a opinião dos alunos egressos com vista em cinco 
questões principais: perfil dos entrevistados, satisfação com o curso; avaliação das 
competências adquiridas, dificuldades enfrentadas para inserção no mercado de trabalho e 
fidelização. 

Outro ponto importante da Pesquisa de Egressos busca analisar a imagem do SENAI por meio 
da avaliação das empresas que contratam egressos da instituição. Foram considerados três 
níveis de informações como a satisfação com os egressos, avaliação das competências dos 
egressos e preferência por egressos do SENAI. 

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

Os resultados obtidos na coleta de dados, ao longo do ano, são difundidos e analisados pela Direção 
Regional do SENAI, gerentes de Unidades, assessores e coordenadores. Com isto, são adotadas ações 
de melhoria necessárias para os processos, a infraestrutura, o relacionamento e a comunicação com o 
cliente relativos a cada serviço ofertado.  

 

Os indicadores de Satisfação dos clientes fazem parte dos indicadores estratégicos do SENAI. Os 
resultados e respectivas análises foram apresentadas no capítulo 3.1 deste relatório. 
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6- Desempenho financeiro e informações 
contábeis 

6.1- Desempenho financeiro do exercício 
 
A Entidade apurou desempenho orçamentário, financeiro e patrimonial positivos, refletindo o 
resultado das ações executadas pela gestão, em alinhamento com os objetivos e metas definidos no 
seu Planejamento Estratégico para o exercício de 2019. 

O Resultado Operacional apurado no exercício, excluídas as Receitas Financeiras (R$ 2.970 mil), foi 
positivo em R$ 26.206 mil, principalmente, devido ao desempenho das Receitas de Serviços (R$ 
115.557 mil) que apresentaram incremento de 23% em relação ao ano anterior (R$ 93.801 mil). 
Considerando as Receitas Correntes (R$ 362.084 mil), menos as Despesas Correntes (R$ 335.878 mil), 
foi apurado resultado de R$ 26.206 mil. 

As Receitas de Contribuições Compulsórias (R$ 109.630 mil) apresentaram um crescimento de 3% 
comparado com o ano anterior (R$ 106.190 mil). 

Destaca-se no resultado do exercício a aplicação de recursos obtidos de empréstimos através do 
Programa de Apoio à Competitividade (BNDES) na construção de novas unidades e na requalificação 
de unidades ativas, bem como na aquisição de equipamentos, refletindo investimentos da ordem de 
R$ 45.790 mil.                  

O Resultado Orçamentário apresentou um Superávit de R$ 2.404 mil. 

O Superávit Patrimonial apurado foi de R$ 17.274 mil, superior 40% em relação ao ano anterior 2018 
(R$ 12.379 mil) e 137% quando comparado a 2017 (R$ 7.300 mil). Este Superávit será reinvestido nos 
objetivos sociais da entidade, a fim de ampliar o alcance do seu atendimento, para cumprir sua missão. 

Em decorrência do superávit alcançado neste exercício, o Patrimônio Social de R$ 398.893 mil, evoluiu 
5% comparado a 2018 (R$ 381.619 mil) e 8% quando comparado a 2017 (R$ 369.239 mil). 

 

28%

29%

32%

1%

2%

5%

2% 1%
Principais Receitas 2019 

Receita de Contribuições

Receita de Serviços

Receita de Convênios

Receita Financeira

Outras Receitas

Auxílio DN

Outras Receitas de capital

Operações de crédito

 
Gráfico 25 - Principais Receitas 2019 
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Principais Receitas (em milhares de reais) 2018 2019 2020

RECEITAS OPERACIONAIS 300.502 365.053 375.837

Receita de Contribuições 106.190                      109.630                      110.517                      

Receita de Serviços 93.801                        115.557                      137.350                      

Receita de Convênios 85.699                        127.929                      121.104                      

Receita Financeira 3.801                          2.970                          2.343                          

Outras Receitas 11.010                        8.967                          4.523                          

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 34.097                        29.219                        21.391                        

Auxílio DN 10.080                        19.399                        9.025                          

Outras Receitas de capital -                               5.906                          1.075                          

Operações de crédito 24.017                        3.914                          11.292                        

Total 334.599 394.271 397.228  
 
Receitas Correntes 
 
Receitas de Contribuições: o valor realizado para esta receita é de R$ 109.630 mil provenientes da 
arrecadação efetuada pelo SENAI que correspondem a 28% da receita total. 
 
Receitas Financeiras: apresentam as receitas dos recursos provenientes de locação de imóveis e 
rendimentos das aplicações financeiras, no valor de R$ 2.970 mil, correspondente a 1% da receita total. 
 
Receitas de Serviços: o valor realizado é R$ 115.557 mil, correspondente a 29% da receita total. Neste 
grupo são alocadas as receitas de prestação de serviços da Educação Profissional, Educação Superior 
e Tecnologia e Inovação. 
 
Receitas de Convênios: o valor realizado é R$ 127.929 mil, correspondente a 32% da receita total. 
Neste grupo são alocadas as receitas de realização dos convênios com empresas para Projetos de 
Desenvolvimentos e Inovação. 
 
Outras Receitas Correntes: referem-se à Indenizações, Restituições e Apoios Financeiros, no valor de 
R$ 8.967 mil, correspondente a 2% da receita total. 
 
Receitas de Capital 
 
Operações de Crédito: referente ao financiamento adquirido junto ao BNDES, no valor de R$ 3.914 
mil, que corresponde a 1% da receita total. 
 
Auxílios DN: referente à participação do Departamento Nacional nos empreendimentos de expansão 
da Unidade Cimatec, no valor de R$ 19.399 e correspondendo a 5% da receita total. 
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41%
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Inversões Financeiras

Amortizações

 
Gráfico 26 - Principais Despesas 2019 

 
Principais Despesas (em milhares de reais) 2018 2019 2020

DESPESAS OPERACIONAIS 294.661 335.879 353.153

Pessoal e Encargos 159.648                      159.815                      188.707                      

Serviços de Terceiros 58.147                        62.719                        73.551                        

Materiais 39.615                        68.466                        40.331                        

Transportes e Viagens 7.080                          5.140                          7.267                          

Cont/Transf Regulament/Regimentais 3.551                          2.740                          3.157                          

Convênios 2.633                          5.153                          6.960                          

Outras despesas 23.986                        31.844                        33.180                        

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 59.481 55.990 44.075

Investimentos 48.816                        45.790                        34.875                        

Inversões Financeiras 6                                   5                                   11                                

Amortizações 10.658                        10.195                        9.189                          

Total 354.141 391.868 397.228  
 
Despesas Correntes 
 
Pessoal e Encargos Sociais: contém todos os gastos com pessoal e encargos sociais, tendo realizado 
R$ 159.815 mil, correspondendo a 41% das despesas.  
 
Materiais: consolidam as despesas com materiais para realização das atividades, bem como materiais 
para manutenção, no valor de R$ 68.466 mil, correspondente a 17% da despesa.  
 
Serviços de Terceiros: refere-se às despesas destinadas à contratação de serviços prestados por 
terceiros, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, no valor de R$ 62.719 mil, o que corresponde à 16% das 
despesas.  
 
Transporte e Viagens: refere-se às despesas destinadas a viagens para dar suporte a realizações dos 
negócios, no valor de R$ 5.140 mil, o que corresponde à 1% das despesas 
 
Outras Despesas Correntes: neste grupo são alocadas as despesas com Auxílios à Terceiros, 
Financeiras como o pagamento dos Juros de Empréstimos entre outras, no valor de R$ 31.844 mil, 
correspondente a 8% das despesas totais. 
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Despesas de Capital 
 
Investimentos: contemplam as despesas destinadas a obras e instalações, equipamentos, material 
permanente e aquisição de imóveis. O valor é de R$ 45.790 mil, correspondendo a 12% das despesas. 
 
Amortizações: despesas com amortização de empréstimos, BNDES e Fundo de Reserva Financeira. Seu 
valor é de R$ 10.195 mil, correspondendo a 3% das despesas.



 
 

 89 
 

6.2- Principais contratos firmados 
 
Os quadros abaixo apresentam os dez maiores contratos firmados pelo SENAI Bahia em 2019, bem como aqueles com pagamentos no exercício. 
 
Quadro 15 - Relação dos dez maiores contratos firmados  
 

 

ITEM CONTRATO OBJETO FAVORECIDO CNPJ MODALIDADE DE LICITAÇÃO
DATA DA 

CONTRATAÇÃO
SITUAÇÃO NATUREZA

ELEMENTO DE 

DESPESA
VALOR 

1 30816056.2019.CPL SFIEB.PP.0060.FIEB

Contratação de empresa especializada em serviços de

vigilância e segurança patrimonial, com a efetiva cobertura dos

postos designados, para as unidades dos CONTRATANTES.

ESTRELA SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA LTDA
96823398000135

Pregão Presencial sem Registro de 

Preços
02/04/2019 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) Serviço de vigilância 5.423.304,98R$      

2  30827797.2019.CPL SFIEB.PP.0039.FIEB

Contratação de empresa especializada, sob o regime de

empreitada por preço global, para a execução dos serviços

complementares de engenharia necessários à construção da

Unidade Integrada do Norte, situada na Rodovia Juazeiro -

Sobradinho, Km 0, Distrito Industrial do São Francisco,

Juazeiro/BA.

ART PROJETOS CONSTRUÇÕES  E 

SERVIÇOS LTDA
10672793000149 Concorrência sem Registro de Preços 30/09/2019 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) Construções 3.605.960,14R$      

3 30827902.2019.CPL SFIEB.PP.0040.FIEB

Contratação de empresa especializada para a execução, sob o

regime de preço global, dos serviços de engenharia

necessários à construção do Centro de Formação Profissional

II (CFP II) de Jequié e requalificação do Galpão existente,

situado na Av. Octávio Mangabeira, Quadra I, Lotes 16 e 17 e

módulo B, Lote 15, Jequié – BA

RIBEIRO ALVES CONSTRUTORA 

EIRELI
05688183000101 Concorrência sem Registro de Preços 01/10/2019 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) Construções 2.096.442,06R$      

4 30822821.CPL.SFIEB.PE.0043.SENAISD
Registro de preços para fornecimento de combustível (ITEM

3).
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. 34274233000102

Pregão Eletrônico com Registro de 

Preços
29/05/2019 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) 

Combustível, 

Lubrificantes e Gás 

Engarrafado

2.014.000,00R$      

5 30832068.2019.CPL SFIEB.PE.0139.SENAISD Fornecimento de microcomputadores padrão (LOTE 1). DATEN TECNOLOGIA LTDA 04602789000101
Pregão Eletrônico sem Registro de 

Preços
08/11/2019 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) 

Equipamento de 

informática
1.958.400,00R$      

6 30822821.CPL.SFIEB.PE.0043.SENAISD
Registro de preços para fornecimento de combustível (ITEM

1).
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. 34274233000102

Pregão Eletrônico com Registro de 

Preços
29/05/2019 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) 

Combustível, 

Lubrificantes e Gás 

Engarrafado

1.017.000,00R$      

7 30814870.2018.CPL SFIEB.PE.0155.FIEB
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de

estamparia em fardamento, sob demanda, (LOTE 4).

GGS INDUSTRIA, COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA
03230915000181

Pregão Eletrônico com Registro de 

Preços
26/02/2019 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) Serviço de estamparia 919.843,19R$         

8 30832413.2019.CPL SFIEB.PE.0145.SENASF
REGISTRO DE PREÇOS para eventual fornecimento de perfis

em alumínio, conectores, tiras e tampas (LOTE 1).

MULTITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA. – ME
12012958000181

Pregão Eletrônico com Registro de 

Preços
08/11/2019 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) 

Fornecimento de perfil 

de aluminio
718.290,00R$         

9 30803976.2017.CPL SFIEB.PP.0041.SENAICI

Prestação de serviços para a elaboração de levantamento de

demanda, estudo preliminar com perspectivas 3D, projetos

arquitetônico (básico, legal e executivo) e todos os

complementares necessários, incluindo detalhamentos,

compatibilização e orçamentação que permitam a perfeita

execução da reforma e ampliação da Unidade SENAI

CIMATEC 4, central de utilidades, áreas técnicas e demais

adequações da área externa do CIMATEC, localizado na Av.

Orlando Gomes, n° 1845, Salvador - BA.

JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA 

LTDA. – EPP
07470178000145 Concorrência sem Registro de Preços 23/02/2018 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) Construções 721.155,74R$         

10 30815543.2018.CPL SFIEB.PP.0058.FIEB
Contratação de serviços de Portaria com a efetiva cobertura

dos postos designados, para as unidades do Sistema FIEB.

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS 

LTDA
05416273000135 Pregão Presencial sem Registro de Preços 01/01/2019 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) Serviço de Portaria 666.476,07R$         
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Quadro 16 - Relação dos dez maiores pagamentos 
 

ITEM CONTRATO OBJETO FAVORECIDO CNPJ MODALIDADE DE LICITAÇÃO
DATA DA 

CONTRATAÇÃO
SITUAÇÃO NATUREZA

ELEMENTO DE 

DESPESA
VALOR RATEIO

VALOR TOTAL DO 

CONTRATO
VALOR PAGO SENAI

VALOR PAGO 

TOTAL

1 30816056.2019.CPL SFIEB.PP.0060.FIEB

Contratação de empresa especializada em serviços de

vigilância e segurança patrimonial, com a efetiva cobertura dos

postos designados, para as unidades dos CONTRATANTES.

ESTRELA SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA LTDA
96823398000135

Pregão Presencial sem Registro de 

Preços
02/04/2019 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) Serviço de vigilância 5.423.304,98R$      SENAI 36% 15.064.736,07R$           R$1.304.174,67 R$2.568.590,86

2 30814870.2018.CPL SFIEB.PE.0155.FIEB
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de

estamparia em fardamento, sob demanda, (LOTE 4).

GGS INDUSTRIA, COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA
03230915000181

Pregão Eletrônico com Registro de 

Preços
26/02/2019 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) Serviço de estamparia 919.843,19R$         SENAI 100% 919.843,19R$               R$588.879,12 R$588.879,12

3 30815543.2018.CPL SFIEB.PP.0058.FIEB
Contratação de serviços de Portaria com a efetiva cobertura

dos postos designados, para as unidades do Sistema FIEB.

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS 

LTDA
05416273000135 Pregão Presencial sem Registro de Preços 01/01/2019 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) Serviço de Portaria 666.476,07R$         SENAI 36,66% 1.817.992,54R$             R$187.271,23 R$546.923,91

4 30803976.2017.CPL SFIEB.PP.0041.SENAICI

Prestação de serviços para a elaboração de levantamento de

demanda, estudo preliminar com perspectivas 3D, projetos

arquitetônico (básico, legal e executivo) e todos os

complementares necessários, incluindo detalhamentos,

compatibilização e orçamentação que permitam a perfeita

execução da reforma e ampliação da Unidade SENAI

CIMATEC 4, central de utilidades, áreas técnicas e demais

adequações da área externa do CIMATEC, localizado na Av.

Orlando Gomes, n° 1845, Salvador - BA.

JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA 

LTDA. – EPP
07470178000145 Concorrência sem Registro de Preços 23/02/2018 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) Construções 721.155,74R$         SENAI 100% 721.155,74R$               R$436.113,51 R$436.113,51

5 30822821.CPL.SFIEB.PE.0043.SENAISD
Registro de preços para fornecimento de combustível (ITEM

3).
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. 34274233000102

Pregão Eletrônico com Registro de 

Preços
29/05/2019 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) 

Combustível, 

Lubrificantes e Gás 

Engarrafado

2.014.000,00R$      SENAI 100% 2.014.000,00R$             R$418.000,00 R$418.000,00

6 30822821.CPL.SFIEB.PE.0043.SENAISD
Registro de preços para fornecimento de combustível (ITEM

1).
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. 34274233000102

Pregão Eletrônico com Registro de 

Preços
29/05/2019 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) 

Combustível, 

Lubrificantes e Gás 

Engarrafado

1.017.000,00R$      SENAI 100% 1.017.000,00R$             R$169.500,00 R$169.500,00

7 30832413.2019.CPL SFIEB.PE.0145.SENASF
REGISTRO DE PREÇOS para eventual fornecimento de perfis

em alumínio, conectores, tiras e tampas (LOTE 1).

MULTITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA. – ME
12012958000181

Pregão Eletrônico com Registro de 

Preços
08/11/2019 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) 

Fornecimento de perfil 

de aluminio
718.290,00R$         SENAI 100% 718.290,00R$               R$150.450,00 R$150.450,00

8  30827797.2019.CPL SFIEB.PP.0039.FIEB

Contratação de empresa especializada, sob o regime de

empreitada por preço global, para a execução dos serviços

complementares de engenharia necessários à construção da

Unidade Integrada do Norte, situada na Rodovia Juazeiro -

Sobradinho, Km 0, Distrito Industrial do São Francisco,

Juazeiro/BA.

ART PROJETOS CONSTRUÇÕES  E 

SERVIÇOS LTDA
10672793000149 Concorrência sem Registro de Preços 30/09/2019 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) Construções 3.605.960,14R$      SENAI 38% 9.489.368,78R$             R$0,00 R$0,00

9 30827902.2019.CPL SFIEB.PP.0040.FIEB

Contratação de empresa especializada para a execução, sob o

regime de preço global, dos serviços de engenharia

necessários à construção do Centro de Formação Profissional

II (CFP II) de Jequié e requalificação do Galpão existente,

situado na Av. Octávio Mangabeira, Quadra I, Lotes 16 e 17 e

módulo B, Lote 15, Jequié – BA

RIBEIRO ALVES CONSTRUTORA 

EIRELI
05688183000101 Concorrência sem Registro de Preços 01/10/2019 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) Construções 2.096.442,06R$      SENAI 56% 3.743.646,53R$             R$0,00 R$0,00

10 30832068.2019.CPL SFIEB.PE.0139.SENAISD Fornecimento de microcomputadores padrão (LOTE 1). DATEN TECNOLOGIA LTDA 04602789000101
Pregão Eletrônico sem Registro de 

Preços
08/11/2019 Ativo-Normal (A) Ordinária (O) 

Equipamento de 

informática
1.958.400,00R$      SENAI 100% 1.958.400,00R$             R$0,00 R$0,00
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6.3- Transferências, convênios e congêneres 
 
6.3.1- Transferências para federações e confederações 
 

Quadro 17 - Transferências para federações e confederações 

Instrumento Objeto Convenente CNPJ 
Valor da 

Contrapartida 
Data da 

firmatura 
Sit. Nat. Valor total 

Transferência 
regulamentar 

1%(um por cento) da receita 
regional - Transferência 
Regimental, Regimento do SENAI 
n.º 34, q). 

Federação 
das 

Indústrias do 
Estado da 

Bahia 

15.171.150/0001-35 - 05/11/2008 (A) (O) 1.846.758,25 

Transferência 
regulamentar 

RE-3601/09 - Repasse de 1% (um 
por cento) da Receita Líquida de 
Arrecadação Compulsória ao IEL. 
Prestação de Contas Anual 
programada, após aprovação, na 
1º reunião do Conselho do IEL. 

Núcleo 
Regional do 

Instituto 
Euvaldo Lodi 

na Bahia 

15.244.114/0001-54 - 27/08/2009 (A) (O) 893.403,73 

 Total 
  
  
  
  
  
  
  

2.740.161,98 

6.3.2- Outros convênios e congêneres 
 
Não foram firmados convênios em 2019.
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6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de 
itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 
 
A Entidade adotou o conjunto de procedimentos contábeis em observância às Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicáveis às suas atividades, especialmente a NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado.  

Os itens 59 a 78-A do referido normativo, tratam da Depreciação, cujas práticas foram validadas pela 
Auditoria Externa Independente no período. 

Para a Amortização, observa-se os procedimentos contidos no documento NBC TSP 08 – Ativo 
Intangível, os itens 96 a 105. 

O SENAI, no exercício de 2013, concluiu o Projeto de Reengenharia Patrimonial com a empresa 
AfixCode Patrimônio e Avaliações Ltda., que procedeu a análise dos bens do Ativo Imobilizado a valor 
justo, adequando-o ao seu valor recuperável (Impairment Test), bem como procedeu à revisão da vida 
útil.  

Fundamentada nos Laudos da Reengenharia Patrimonial, a Entidade adotou o Custo Atribuído 
(Deemed Cost) para a classe de bens imóveis e máquinas e equipamentos, no montante de R$ 113.877 
mil, conforme demonstrado a seguir:  

 Itens  Valor 

Terrenos    20.183 

Edificações   78.202 

Instalações   5.309 

Máquinas e Equipamentos  10.183 

Total   113.877 

  

A depreciação e amortização dos itens do patrimônio, a partir do exercício de 2013, estão sendo 
praticadas com base nas taxas definidas no referido laudo, pelo tempo de vida útil estimada dos bens, 
utilizando-se o método linear.   

Referente ao exercício de 2019, as taxas de depreciação e amortização praticadas foram as seguintes:   

Classes 
Taxa Média 

Ponderada Anual 

Edificações  2,04% 

Máquinas e equipamentos 17,06% 

Instalações 4,06% 

Veículos 15,08% 

Móveis e utensílios 14,87% 

Equipamentos de informática 24,86% 

Outros 13,76% 
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Não ocorreram mudanças nos critérios de vida útil econômica, método de depreciação e amortização 
e taxas utilizadas. 

6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos 
referentes à gratuidade dos cursos  
 
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 2019, este Regional aplicou 74,11% dos recursos dessa receita líquida de contribuição compulsória, 
em vagas para a gratuidade regimental, resultando na realização de 21.131 matrículas, que totalizaram 
5.359.538 horas-aluno. 

Nos quadros abaixo, serão apresentados os resultados alcançados por este regional, no exercício de 
2019, em relação ao cumprimento da meta de gratuidade regimental. 

Cabe destacar que, para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio hora- aluno, 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. 

No SENAI DR Bahia, são atendidas pela gratuidade as matrículas das modalidades de cursos de 
Aprendizagem Industrial de Nível Básico, Aprendizagem Industrial de Nível Técnico, Qualificação 
Profissional e o Técnico de Nível Médio. Para ter acesso aos cursos gratuitos do SENAI, os alunos 
matriculados atendem aos requisitos de ter condições de baixa renda e ter realizado a autodeclararão 
da sua condição no ato da matrícula. 

 

Tabela 3 - Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade 

Dezembro - 2019

109.630.396,05                 

101.408.116,35                 

67.598.650,36                   

191.190.899,29                 

75.149.824,71                   

14.011.404                         

5.359.538                           

7.551.174,35              

74,11%

RECEITAS

Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC)

Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)¹

Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade Regimental²

DESPESAS

Total em Educação

em Gratuidade

HORA-ALUNO³

Hora-aluno Total

Hora-aluno em Gratuidade

Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Gratuidade Regimental4

Percentual da RLCC aplicado em Gratuidade Regimental

Fonte: SENAI-DR-BA, Simulador da Gratuidade - Fechamento /2019 

 
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. Hora-Aluno: Considera a soma das horas destinadas ao desenvolvimento dos alunos matriculados em cursos 
de educação profissional e tecnológica, dentro de um determinado período. 
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4. Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Gratuidade Regimental: Corresponde ao resultado 
(positivo ou negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para 
a gratuidade, em relação a meta regimental. 

O alcance da meta do Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade é um dos 
principais objetivos estratégicos que o SENAI DR Bahia acompanha no seu Mapa Estratégico da 
Educação, sendo prioridade no Plano de Ação do SENAI. 
 
Tabela 4 - Matrículas Realizadas em Gratuidade Regimental 

Presencial Semipresencial/EAD

Formação Inicial e Continuada 18.608                                     311                                       

Aprendizagem Industrial 12.411                                     -                                        

Qualificação Profissional 6.185                                       311                                       

Aperfeiçoamento / Especialização Profissional 12                                             -                                        

Qualificação Profissional Presencial - Itinerário V Ensino Médio -                                            

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 2.099                                       113                                       

Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio 151                                           -                                        

Técnico de Nível Médio 1.888                                       113                                       

Técnico de Nível Médio - Itinerário V Ensino Médio 60                                             

Total 20.707                                     424                                       

Programa/ Modalidade
Matrícula Total em Gratuidade Regimental

Fonte: Solução Integradora - Fechamento /2019. 

 
Observa-se na tabela de matrículas realizadas em Gratuidade Regimental que a modalidade de Cursos 
de Aprendizagem Industrial de Nível Básico representa 60% das matrículas gratuitas do SENAI Bahia 
em 2019. Os Cursos de Aprendizagem Industrial de nível básico são cursos de qualificação inicial, 
destinados a jovens com idade entre 14 anos e 21 anos (idade máxima para conclusão). Estão 
vinculados a uma legislação, destacando a Lei 10.097, de dezembro/2000, e o Decreto 5.598, de 
dezembro/2005. Os alunos desses cursos podem firmar contratos de aprendizagem com indústrias 
contribuintes do SENAI. 

Para as matrículas gratuitas nos cursos técnicos de Nível Médio, os alunos podem ter seu acesso pelo 
programa EBEP (Educação Básica Articulada com a Educação Profissional) que é realizado em parceria 
com o SESI Bahia ou participar do programa de Bolsa de Estudo da Escola Técnica do SENAI. 

 
Tabela 5 - Hora-Aluno Realizado em Gratuidade Regimental (Fase Escolar) 

Presencial Semipresencial/EAD

Formação Inicial e Continuada 4.581.017                               8.648                                    

Aprendizagem Industrial 3.809.297                               -                                        

Qualificação Profissional 771.626                                   8.648                                    

Aperfeiçoamento / Especialização Profissional 94                                             -                                        

Qualificação Profissional Presencial - Itinerário V Ensino Médio -                                            

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 762.493                                   7.380                                    

Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio 42.836                                     -                                        

Técnico de Nível Médio 695.377                                   7.380                                    

Técnico de Nível Médio - Itinerário V Ensino Médio 24.280                                     

Total 5.343.510                               16.028                                 

Programa/ Modalidade
Hora-Aluno em Gratuidade Regimental

Fonte: Solução Integradora - Fechamento /2019. 

 
Observa-se na tabela acima que a modalidade de Cursos de Aprendizagem Industrial de Nível Básico 
representa 71,3% do Aluno Hora da gratuidade registrado em 2019, pois a carga horária média desse 
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curso é de 500 horas. 
 

 
Tabela 6 - Gasto Médio do Hora-Aluno Realizado (Fase Escolar) 

Presencial Semipresencial/EAD

Formação Inicial e Continuada 13,05                                       8,36                                      

Aprendizagem Industrial 15,37                                       -                                        

Qualificação Profissional 9,45                                          8,35                                      

Aperfeiçoamento / Especialização Profissional 10,10                                       -                                        

Qualificação Profissional Presencial - Itinerário V Ensino Médio -                                            

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 11,70                                       20,71                                    

Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio 19,21                                       -                                        

Técnico de Nível Médio 11,66                                       20,71                                    

Técnico de Nível Médio - Itinerário V Ensino Médio 6,52                                          

Total 12,40                                       14,34                                    

Programa/ Modalidade
Gasto Médio do Hora-Aluno

Fonte: SENAI-DR-BA, Simulador da Gratuidade - Fechamento /2019. 

 
Na tabela acima, pode-se verificar que o Gasto Médio do Hora-Aluno dos Cursos de Aprendizagem 
Industrial de Nível Médio tem seu valor acima das demais modalidades. Esse resultado justifica-se pelo 
menor número de Hora-Aluno para diluir as despesas fixas das turmas. 
 
Tabela 7 - Despesa Total Realizada em Gratuidade Regimental 

Presencial Semipresencial/EAD

Formação Inicial e Continuada 65.837.878,47                       72.229,69                           

Aprendizagem Industrial 58.546.297,47                       -                                        

Qualificação Profissional 7.290.631,24                         72.229,69                           

Aperfeiçoamento / Especialização Profissional 949,76                                     -                                        

Qualificação Profissional Presencial - Itinerário V Ensino Médio -                                            

Educação Profissional Técnica de Nível Médio 9.086.883,29                         152.833,26                         

Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio 822.668,86                             -                                        

Técnico de Nível Médio 8.105.911,48                         152.833,26                         

Técnico de Nível Médio - Itinerário V Ensino Médio 158.302,96                             

Total 74.924.761,76                       225.062,95                         

Programa/ Modalidade
Despesa Total em Gratuidade Regimental

Fonte: Tabelas apresentadas anteriormente. 

 
Nota: 

Despesa total realizada em gratuidade regimental = gasto médio Hora-Aluno x Hora-Aluno realizado em 
gratuidade regimental. 

 
6.5.1- Informações gerais 
 

Aplicável apenas ao Departamento Nacional do SENAI. 
 
6.5.2- Cálculos do cumprimento das obrigações da entidade em relação à gratuidade 
 

 Aplicável apenas ao Departamento Nacional do SENAI. 

6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas 
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As Demonstrações Contábeis do exercício 2019 foram elaboradas em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TSP 16 – Demonstrações 
Contábeis Separadas e Notas Explicativas, devidamente acompanhadas do relatório de opinião dos 
Auditores Externos Independentes e serão publicadas oportunamente no endereço eletrônico 
informado no item 5.2. 

6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com 
legislação específica 
 
Não se aplica à unidade.  
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7- Áreas especiais da gestão 

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados 
 

O tópico tem por objetivo obter informações quantitativas e qualitativas sobre a gestão de recursos 
humanos da UJ, de forma a possibilitar aos órgãos de controle e à própria UJ a análise da gestão do 
quadro de pessoal, tanto na dimensão operacional quanto na dimensão estratégica, bem como o 
registro das ações adotadas pela UJ para identificar eventuais irregularidades relacionadas a pessoal. 

As ações de Recursos Humanos são planejadas de forma estratégica, com o intuito de subsidiar o 
alcance dos objetivos estabelecidos para o negócio, e podem ser realizadas tanto pela área corporativa 
ou pelo próprio SENAI, quando relacionadas a assuntos específicos. 

Sempre pautada na Missão, Visão, Valores e estratégias da organização, a Superintendência de 
Serviços Corporativos - SESCO é responsável por propor e gerir, de forma sistêmica, integrada e 
participativa com as Entidades/Unidades, as diretrizes, políticas e ferramentas de Recursos Humanos, 
visando atrair, reter, valorizar e desenvolver os talentos, facilitando o alinhamento entre pessoas com 
a cultura organizacional e estratégias de negócios. 

O Sistema FIEB mantém política que visa fortalecer o seu compromisso social por meio de treinamento 
e educação continuada, desenvolvendo competências individuais dos empregados, proporcionando 
um ambiente de trabalho favorável em condições adequadas de saúde e segurança, respeitando à 
diversidade e estimulando o exercício da cidadania. 
 

a) demonstração da força de trabalho; 

Força de Trabalho 
2017 2018 2019 

Autorizada Efetiva Autorizada Efetiva Autorizada Efetiva 

Total de Servidores  1409 1339 1480 1554 1813 1379 

 

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

Tipologias dos Cargos 
2017 2018 2019 

Autorizada Efetiva Autorizada Efetiva Autorizada Efetiva 

1.Celetistas 1403 1333 1470 1544 1805 1371 

2.Temporários 6 6 10 10 8 8 

Total de Servidores (1+2) 1409 1339 1480 1554 1813 1379 

 

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; 

O quadro de pessoal é definido no planejamento estratégico considerando as metas a serem atingidas 
no exercício.   
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d) qualificação da força de trabalho;  

Tipologias do Cargo ANO 
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Celetistas 

2019 

0 0 0 8 337 649 185 134 58 

2.Temporários 0 0 0 0 1 5 2 0 0 

Totais (1+2) 0 0 0 8 337 654 187 134 58 

1.Celetistas 

2018 

0 0 0 11 478 672 205 132 46 

2.Temporários 0 0 0 4 6 0 0 0 0 

Totais (1+2) 0 0 0 15 484 672 205 132 46 

1.Celetistas 

2017 

0 0 0 6 384 624 177 103 39 

2.Temporários 0 0 0 0 6 0 0 0 0 

Totais (1+2) 0 0 0 6 390 624 177 103 39 

LEGENDA 

Nível de Escolaridade 

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou 
técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós 

Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 

Fonte: Fogag – TOTVS 

 

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

O Programa de Capacitação e Desenvolvimento oferecido pelo SENAI é estabelecido em padrão de 
sistema e visa o reconhecimento, a retenção e o aprimoramento profissional dos talentos da 

empresa. 

Informações sobre a missão, visão, valores, produtos e serviços do Sistema FIEB são transmitidas no 
momento da admissão para os novos empregados e estagiários. 

Anualmente, é elaborado o Plano de Desenvolvimento Específico (PDE), englobando as ações de 
capacitação da unidade/área e o Plano de Desenvolvimento Corporativo (PDC) que contemplam temas 
com impactos nos diversos processos corporativos da entidade.  

Em 2019, houve 402 participações nos cursos internos oferecidos pelas áreas corporativas (PDC), 
gerando um HTT de 1.214,20 horas e foram abertas 361 solicitações de treinamento (entre curta, 
média e longa duração (PDE), totalizando um HHT de 95.703. 
Com relação à Unindústria, Universidade Corporativa do SESI e SENAI, houve 283 participações de 
empregados do SENAI em 2019, gerando um total de 8.500 horas de treinamento, representando um 
percentual de 17,14% de todos os empregados do Sistema FIEB que realizaram algum curso na 
plataforma. A Unindustria promove cursos pensados e formatados para as necessidades específicas de 
seus colaboradores, respeitando as peculiaridades regionais e oferecendo um modelo 
de aprendizado moderno, integrado e prático. 
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f) custos associados à manutenção dos recursos humanos;  

Tipologias/ Exercícios 
 Vencimentos e 

Vantagens Fixas  

 Benefícios 

Assistenciais e 

Previdenciários  

 Total  

Celetistas 

Exercícios  

2019 85.379.835,77 26.564.783,03 111.944.618,80 

2018 87.176.426,05  25.832.780,87 113.009.206,92 

2017 76.558.754,33 22.102.363,49 98.661.117,82 

Temporários 

Exercícios 

2019 332.929,88   332.929,88 

2018 673.899,96    673.899,96 

2017 714.768,96   714.768,96 

Fonte: Fopag 

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

Nas unidades SENAI há presença de riscos químicos, físicos e de acidentes em alguns laboratórios 
didáticos e/ou plantas. As ações mitigadoras incluem: chuveiros de emergência, lava olhos; capelas de 
exaustão; monitoramento dos agentes utilizados; treinamentos sobre as FISPQs - Ficha de Informações 
sobre Produtos Químicos; ruído e seus efeitos, e, sobre o uso adequado, guarda e conservação dos 
EPIs.  
 
As máquinas utilizadas possuem dispositivos de segurança que impedem contato acidental, além de 
sinalização vertical e horizontal, botão de parada de emergência, medidas de enclausuramento ou 
pisos emborrachados ante vibrante. Quando necessário, são adotadas medidas como: aumento da 
distância da fonte emissora, redução da concentração das máquinas e/ou substituição por máquinas 
silenciosas.  
 
Com o intuito de prevenir a ocorrência ou o agravamento dos distúrbios vocais e conscientizar os 
empregados (professores e instrutores) sobre o uso adequado da voz, foi instituído o Programa de 
Conservação Vocal, bem como distribuição / instalação de microfones para uso nas salas, durante as 
aulas.  
  

     O empenho da organização para manter um ambiente saudável, seguro e com foco no bem-estar das 
pessoas traduz-se, por meio da realização de campanhas de saúde; eventos de integração da força de 
trabalho; palestras e treinamentos de saúde e segurança do trabalho; SIPAT e semanas de qualidade 
de vida; divulgação de material educativo, de sensibilização e valorização dos colaboradores; avaliação 
e tratamento dos acidentes; inspeções de segurança; avaliações das condições ambientais de trabalho, 
para análise de incidência e respectivo tratamento de situações de periculosidade e insalubridade, 
monitoramento da saúde por meio de exames com o intuito de rastreamento e diagnóstico precoce 
dos agravos à saúde relacionados ao trabalho ou não; além do controle do absenteísmo, que 
direcionam ações e programas, a exemplo da campanha anual de vacinação, Programa HumanaMente, 
de monitoramento psicossocial; Programa Viva Leve, de orientação nutricional; e o acompanhamento 
individual de colaboradores pelos profissionais de Saúde do SESMT, quando necessário. 
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i) indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas. 

INDICADOR 
SENAI DR - BA 

2017 2018 2019 

Investimento total em capacitação de Rh 947.595,26 1.069.999,49  995.218,91 

Homem hora treinado 53.945 104.895 105.668 

Horas de treinamento (por colaborador ano) 40 68 77 

Turnover 1,1% 0,9% 1,5% 

Índice de beneficiados com assistência médica 99,51% 95,20% 82,06% 

Qualidade da Contratação 95,83% 96,36% 97,69 

Fonte: Sistema de Treinamento/ Orçamento 
 

Abaixo são apresentadas análises dos indicadores de Recursos Humanos: 

 
No ano de 2019 o investimento em treinamento e desenvolvimento foi inferior ao ano de 2018 em 
6,98%.  

Houve um aumento no indicador de “Turnover” de 0,6%, apesar disso o índice ficou dentro da meta 
estabelecida de 1,5%. 

No indicador de Qualidade da Contratação, atingimos um resultado de assertividade nas contratações 
de 97,69%. Esse índice mede a quantidade de desligamentos de empregados no período inferior a 90 
dias da contratação em relação à quantidade total de admissões. 

Nos indicadores de horas de treinamento em 2019 houve um aumento de 0,7% comparando com 
2018. 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalho: 
 

O SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) do 
SENAI/BA é constituído por 1 (um) Engenheiro de Segurança do Trabalho e 1 (uma) Médica do Trabalho 
em tempo parcial, além de 1 (um) Técnico em Segurança do Trabalho e 1 (uma) Técnica de 
Enfermagem do Trabalho em tempo integral, dedicados a garantia da saúde e segurança dos seus 
funcionários e parceiros.    

Durante o ano, o SESMT realizou visitas técnicas às unidades com objetivo de avaliar os riscos e as 
medidas de controle existentes e elaborou um diagnóstico de atendimento as Normas 
Regulamentadoras. As oportunidades de melhorias e boas práticas identificadas no sistema de gestão 
de saúde e segurança do trabalho foram divulgadas através de Plano de Ação específico por unidade 
para tratamento das sugestões propostas.  

 
 

Estagio: 
 

O estágio é a melhor forma de ingressar no mercado de trabalho e investir em uma formação sólida e 
consistente, por esse motivo o SENAI possui um Programa de Estágio que possibilita a aproximação do 
cotidiano profissional à vivência acadêmica, desenvolvendo habilidades importantes dos estudantes 
nas suas trajetórias profissionais. 
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O estágio no SENAI ocorre apenas em áreas que tenham condições de proporcionar a experiência 
prática na linha de formação do estagiário, devendo o aluno estar em condições de realizar o estágio, 
conforme regulamentado na Lei de Estágio nº 11.788/08 de 25/09/08.  

A necessidade de estagiários deve ser prevista no Plano Estratégico/Programa de Ação Anual das 
unidades/áreas, considerando as premissas definidas no período do Planejamento Estratégico. 
No ano de 2019, o Sistema FIEB proporcionou pelo sexto ano consecutivo o Programa de Capacitação 
dos Estagiários. O Objetivo é capacitar os estudantes por meio de um programa estruturado, 
oportunizando seu desenvolvimento com foco na aplicação do aprendizado teórico. Esse ciclo do 
programa foi composto por dois módulos, onde foram abordados os seguintes temas: Orientação de 
Carreiras e Trabalho em Equipe.  As capacitações foram ministradas pelo IEL, com linguagem jovem e 
um viés tecnológico, aplicadas para provocar a reflexão e interação sobre os conteúdos apresentados. 
Na metodologia foram aplicadas dinâmicas de grupo, estudos de caso, vídeos, músicas, jogos, 
materiais interativos e simulações de situações reais vivenciadas pelos participantes. 

 
Mão de Obra Temporária: 
 
A Contratação de Mão de Obra Temporária (MOT) visa atender situações temporárias como: licença 
maternidade; afastamento por doença/acidente; quando houver a necessidade de substituição do 
colaborador em gozo de férias ou quando houver aumento extraordinário justificado de serviços e 
desde que a sazonalidade justifique a contratação. (PS – FIEB 017 – Contratação de Pessoas). 
 
 

7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros 
 

Esse item visa demonstrar a política de remuneração dos administradores das entidades de forma a 
permitir a verificação da conformidade dos pagamentos realizados a título de remuneração aos 
membros da diretoria, do conselho de administração e do conselho fiscal.  

A informação deve ser feita por meio de uma parte textual, em que é descrita a política de 
remuneração vigente no exercício, inclusive a base normativa, e em três demonstrativos. O primeiro 
demonstrativo trata da remuneração individual total recebida pelos membros dos conselhos de 
administração e fiscal na condição de conselheiros, enquanto o segundo trata dos valores consolidados 
de cada rubrica de remuneração paga aos administradores da entidade. O terceiro, por sua vez, trata 
dos valores consolidados a título de bônus e de participação nos resultados ou quaisquer outros 
pagamentos não incluídos nos quadros anteriores. 
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7.3- Gestão de patrimônio imobiliário 
 
No quadro abaixo estão contemplados os bens imóveis do SENAI Bahia. 
 
Quadro 18 - Relação dos Bens Imóveis 

 

Imóvel Utilidade 

2019 2018 2017 

R$ 
Relação 
 Conta 

Imóveis 
R$ 

Relação  
Conta 

Imóveis 
R$ 

Relação 
 Conta 

Imóveis 

Feira de Santana - 
Parque Industrial 
campo Limpo - Feira 
de Santana/BA 

Unidade 
Operacional 

11.668.924,39 4,27% 12.635.726,64 4,54% 13.126.803,26 5,02% 

Edifício Nelson de 
Faria - Rua 
Conselheiro Dantas 
nº 16/18 - 
Salvador/BA - 11 
salas 

02 salas 
cedidas 

905.760,45 0,33% 1.108.535,35 0,40% 1.147.905,61 0,44% 
 09 salas 

desativadas 
destinadas à 

alienação  

Terreno - Av. Jorge 
Amado - Loteamento  
Espaço Alpha - Lotes 
08 a 17 da Quadra 
1.3 - Camaçari/BA - 
19.228,45m2 

Terreno em 
Construção 

Unidade 
Operacional 

999.879,40 0,37% 999.879,40 0,36% 999.879,40 0,38% 

Terreno Av. Jorge 
Amado - Loteamento  
Espaço Alpha - 5.509 
m2 

368.485,00 0,13% 368.485,00 0,13% 368.485,00 0,14% 

Terreno de 500 m2 - 
Lote nº 01 da 
Quadra 1.9 do 
Loteamento Espaço 
Alpha - Camaçari/BA 

Terreno em 
processo de 

alienação 
3.028,77 0,00% 3.028,77 0,00% 3.028,77 0,00% 

Eunápolis - Fazenda 
Santa cruz B - 
Eunápolis/BA 

CFP –  
Eunápolis 

1.476.206,54 0,54% 1.507.497,62 0,54% 4.914,02 0,00% 

Ipirá - Avenida 
Arivaldo F dos 
Santos, BA 233, 
Estrada que liga Ipirá 
a Itaberaba – 
Ipirá/BA 

CFP –  Ipirá 1.733.426,39 0,63% 1.759.684,45 0,63% 1.750.246,86 0,67% 

Jacobina - Rua 
Florisvaldo 
Barberino, s/n,  
Bairro Félix Tomaz – 
Jacobina/BA 

CFP –  
Jacobina 

1.546.549,51 0,57% 1.575.187,51 0,57% 200.000,00 0,08% 
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Imóvel Utilidade 

2019 2018 2017 

R$ 
Relação 
 Conta 

Imóveis 
R$ 

Relação  
Conta 

Imóveis 
R$ 

Relação 
 Conta 

Imóveis 

Senhor do Bonfim - 
BA-020 – Sr. do 
Bonfim/Andorinha, 
S/N -  Bairro Barbosa 
Santos  - Senhor do 
Bonfim/BA 

CFP –  
Senhor do 

Bonfim 
5.000,00 0,00% 5.000,00 0,00% 5.000,00 0,00% 

Serrinha - BR 116, 
s/n, Condomínio 
Lagoa Azul – 
Serrinha/BA 

CFP –  
Serrinha 

1.457.559,98 0,53% 1.484.367,88 0,53% 1.494.227,81 0,57% 

Candeias - Av. Três 
Poderes, s/n  - Ouro 
negro - Candeias/BA 

CFP –  
Candeias 

1.633.669,14 0,60% 1.660.383,08 0,60% 258.546,46 0,10% 

Unidade Cimatec - 
Av. Prof. Orlando 
Gomes - Piatã - 
Salvador/BA 

Unidade 
Operacional 

141.585.418,22 51,76% 142.755.997,21 51,30% 147.718.220,60 56,51% 

Unidade 
Dendezeiros - Av. 
Bonfim, 101 - 
Salvador/BA 

Unidade 
Operacional 

31.494.125,85 11,51% 32.884.819,91 11,82% 27.341.644,61 10,46% 

Fazenda Olhos 
Dágua, Via Copec, 
KM 2 com área de 
50.268,00 m2 - 
Camaçari/BA 

Imóvel em 
processo de 

alienação 
1.008.008,82 0,37% 1.456.332,20 0,52% 1.514.346,90 0,58% 

Guanambi - Rua 
Prof. Nilza F. 
Cardoso esquina 
com a Rua " V" da 
Quadra " M"- Bairro 
Deus Dará - 
Guanambi/BA 

CFP –  
Guanambi 

1.350.000,00 0,49% 1.350.000,00 0,49% 1.350.000,00 0,52% 

Escola Estadual 
Raymundo Matta - 
R. Península do 
Joanes, S/N - Lobato 
- Salvador/BA 

Contrato de 
Comodato - 
Governo do 
Estado da 

Bahia 

2.763.000,00 1,01% 2.763.000,00 0,99% 2.763.000,00 1,06% 

Centro de Formação 
Profissional Euvaldo 
Lodi -  Centro 
Industrial de Aratu - 
Simões Filho/BA 

Unidade 
Operacional 

3.989.728,64 1,46% 4.601.122,52 1,65% 4.814.815,63 1,84% 

Agência de 
Treinamento - Rua 
Dom Pedro I, s/n - 
João XXIII - 
Juazeiro/BA 

Imóvel 
locado à 
Justiça 
Federal   

2.252.519,71 0,82% 2.432.407,06 0,87% 2.494.235,20 0,95% 
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Imóvel Utilidade 

2019 2018 2017 

R$ 
Relação 
 Conta 

Imóveis 
R$ 

Relação  
Conta 

Imóveis 
R$ 

Relação 
 Conta 

Imóveis 

Unidade Ilhéus - 
Distrito Industrial de 
Ilhéus, na zona do 
Iguape no distrito de 
Aritaguá - Ilhéus/BA 

Termo de 
Parceria - 

Polícia 
Militar da 

Bahia 

474.473,25 0,17% 515.345,96 0,19% 561.732,16 0,21% 

Barreiras - Rua das 
Turbinas, 940, com  
área de 6.581m2  - 
Barreiras/BA Unidade 

Operacional 

112.100,00 0,04% 112.100,00 0,04% 112.100,00 0,04% 

Barreiras - Fazenda 
Boa Vista, com  área 
de 10.322,37m2 - 
Barreiras/BA 

7.409.114,90 2,71% 7.539.787,63 2,71% 7.665.241,43 2,93% 

Terreno Itaberaba - 
Loteamento Grad 
Bahia Residencial, BR 
242, km 90 - 
Itaberaba/BA 

Terreno em 
processo de 
devolução  

100.000,00 0,04% 100.000,00 0,04% 100.000,00 0,04% 

Luís Eduardo 
Magalhães -  
Loteamento Aroldo 
da Cruz, nº 01 a 18, 
Quadra D4 -  Luis 
Eduardo 
Magalhães/BA 

Unidade 
Operacional 

5.739.342,53 2,10% 5.850.106,84 2,10% 5.961.193,48 2,28% 

Ilhéus - Fazenda 
Estrela do Rio e 
Catuta, Cachoeira de 
Itabuna - Banco da 
vitória - Ilhéus/BA 

Unidade 
Integrada de 

Ilhéus. 
11.079.015,35 4,05% 11.241.624,91 4,04% 2.470.341,69 0,95% 

Jequié - Quadra 
Industrial I, Lotes 16, 
17 - modulo B do 
Lote 15 - Jequié/BA 

Unidade 
Operacional 

1.217.695,07 0,45% 1.281.026,59 0,46% 1.323.383,02 0,51% 

Vitória da Conquista 
- Unidade Jorge Lins 
Freire - Avenida 
Olívia Flores, 3900, 
Loteamento Chácara 
Candeias - Vitória da 
Conquista/BA 

Unidade 
Integrada de 

Vitória da 
Conquista 

12.030.802,48 4,40% 12.128.361,37 4,36% 7.000.000,00 2,68% 

Unidade LAURO DE 
FREITAS - Av. Luiz 
Tarquínio Pontes, 
938 - Aracui - Lauro 
de Freitas/BA 

Unidade 
Operacional 

15.545.360,15 5,68% 14.308.893,75 5,14% 14.849.863,65 5,68% 

CONJUNTO ALBANO 
FRANCO -  Rua 
Edístio Pondé, 342 - 
Stiep - Salvador/BA 

Sede 7.004.462,64 2,56% 7.252.110,94 2,61% 7.404.137,59 2,83% 

Cimatec Industrial - 
Via Atlântica s/n 
Área Industrial leste, 
PIC – Camaçari/BA 

Terreno - 
Unidade em 
Construção 

6.104.202,09 2,23% 6.104.202,09 2,19% 6.104.202,09 2,34% 
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Imóvel Utilidade 

2019 2018 2017 

R$ 
Relação 
 Conta 

Imóveis 
R$ 

Relação  
Conta 

Imóveis 
R$ 

Relação 
 Conta 

Imóveis 

Teixeira de Freitas - 
Av. São Paulo, 558 - 
Bairro Vila verde - 
Teixeira de 
Freitas/BA 

 CFP –   
Teixeira de 

Freitas 
500.000,00 0,18% 500.000,00 0,18% 500.000,00 0,19% 

Total Conta Contábil Imóveis 273.557.859,27   278.285.014,68   261.407.495,24   

Total Ativo Imobilizado 418.366.391,51 65,39% 409.731.053,34 67,92% 378.850.470,35 69,00% 

 
Análise da Adequabilidade do Patrimônio Imobiliário 
 
A valorização do imobiliário da entidade está pautada no seu Planejamento Estratégico, visando 
especialmente a interiorização das atividades, com ampliação do número de vagas de ensino 
profissional.  

A participação do Grupo Imóveis (R$ 273.557.859,27) no total do Ativo Imobilizado (R$ 
418.366.391,51), em 2019, equivale a 65,39%, o qual está representado pelo seu valor líquido, 
considerando as depreciações no exercício.   

O SENAI Bahia está adotando as medidas necessárias para regularizar a destinação dos imóveis, seja 
através da utilização ou alienação, e que não a exploração de especulação imobiliária em qualquer 
destes, pois, quando cedidos, estão para órgãos ou entidades públicas ou de finalidade social, sem 
custos. 

 

7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade 
 
Não há normativo que obrigue o SENAI a adotar práticas de gestão ambiental e sustentabilidade em 
suas aquisições, por se tratar de mera recomendação do TCU, entendimento este confirmado após 
julgamento do recurso: Acórdão 8528/2017-IC. 
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8- Conformidade da gestão e demandas de 
órgãos de controle 

8.1- Tratamento de deliberações do TCU 
 
No exercício de 2019, a entidade não recebeu deliberações do TCU. 

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 
 
Não se aplica. Contudo, informa-se que a entidade não recebeu recomendações da CGU.  

8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna 
 
Pelo princípio da legalidade (art. 5°, II, da CF), não há obrigação ao SENAI de criar uma unidade de 
Auditoria Interna. Diante disso, não há uma Unidade específica para Auditoria Interna.  

No exercício de 2019, a entidade não recebeu deliberações da Auditoria Externa. 
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9- Apêndices 

9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema 
 

Esse item, por se tratar de análise do grupo de entidades do sistema, deverá ser elaborado somente 
pelo Departamentos Nacional.  
 
  

9.2- Outras análises referentes às entidades do Sistema 
 
Esse item, por se tratar de análise do grupo de entidades do sistema, deverá ser elaborado somente 
pelo Departamentos Nacional.  
 
 

9.3- Quadros, tabelas e figuras complementares 
 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL  – SENAI Departamento Regional da Bahia 

  
Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019 acompanhadas do Relatório dos Auditores 
Independentes 
 
CONTEÚDO:  
 
PC 1 – Quadro Comparativo da Receita Autorizada com a Receita Realizada  

PC 2 – Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada  

PC 3 – Quadro Comparativo da Despesa Autorizada por Programa de Trabalho  

PC 4 – Demonstração da Despesa por Programa de Trabalho e por Natureza do Gasto  

Balanço Orçamentário 

Balanço Financeiro Receita  

Balanço Financeiro Despesa  

Balanços Patrimoniais  

Demonstrações das Variações Patrimoniais  

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis 
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PC1 - Quadro Comparativo da Receita Autorizada com a Receita Realizada 
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PC2 - Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada 
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PC3 - Quadro Comparativo da Despesa Autorizada por Programa de Trabalho 
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PC4 - Demonstração da Despesa por Programa de Trabalho e por Natureza do Gasto 
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SENAI - Departamento Regional da Bahia

RECEITA PC 5.0 DEZEMBRO/2019

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

ORÇAMENTÁRIA 394.271.471,39      

4.1 RECEITAS CORRENTES 365.052.764,67       

4.1.01 RECEITAS CORRENTES PROPRIAS 221.053.696,04        

4.1.02 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 143.999.068,63        

4.2 RECEITAS DE CAPITAL 29.218.706,72         

4.2.01 RECEITAS DIRETAS 9.819.939,27             

4.2.02 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 19.398.767,45           

EXTRAORÇAMENTÁRIA 68.913.097,93         
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO

1.1 C. ATIVO FINANCEIRO 20.289.602,68         

DIMINUIÇÃO NO EXERCÍCIO 20.289.602,68           

2.1 C. PASSIVO FINANCEIRO 19.586.708,65         

AUMENTO NO EXERCÍCIO 19.586.708,65           

5.1.01.01.99 OUTRAS VARIAÇÕES 5.604,95                   

5.1.01.01.06 BAIXA DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS 10.194.971,06         

5.2 VARIAÇÕES FINANCEIRAS ATIVAS 18.836.210,59         

DISPONIBILIDADE INICIAL 122.312.417,25      

1.1.01.01 CAIXAS 17.093,86                 

1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 7.665.426,03            

1.1.01.03 BANCOS C/ CONVÊNIOS 21.259.163,11         

1.1.02 APLIC. DE CURTO PRAZO 93.370.734,25         

TOTAL 585.496.986,57      

BALANÇO FINANCEIRO

CÓDIGO TÍTULOS
VALORES

X
SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria CRC BA-018089/O-5
Assinado por: SARA SANTOS SANTANA:48772887591

X
RODRIGO VASCONCELOS ALVES 
Diretor Regional
Assinado por: RODRIGO VASCONCELOS ALVES:61532037520
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SENAI - Departamento Regional da Bahia

DESPESA PC 5.1 DEZEMBRO/2019

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

ORÇAMENTARIA 391.868.464,71       

3.1 DESPESAS CORRENTES 335.878.538,53      

3.1.01 APLICAÇÕES DIRETAS 327.261.380,02        

3.1.02 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.617.158,51            

3.2 DESPESAS DE CAPITAL 55.989.926,18        

3.2.01 APLICAÇÕES DIRETAS 45.794.955,12          

3.2.02 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10.194.971,06          

6.1.01.01.99 Outras Variações 5.906.176,00            5.906.176,00          5.906.176,00           

EXTRAORÇAMENTÁRIA 10.805.106,57         

6.1.01.01.05 INSCRIÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.805.106,57          10.805.106,57        

EXTRAORÇAMENTÁRIA 40.936.291,32         

1.1 C. ATIVO FINANCEIRO 13.321.462,14        

AUMENTO NO EXERCÍCIO 13.321.462,14          

2.1 C. PASSIVO FINANCEIRO 22.349.973,63        

DIMINUIÇÃO NO EXERCÍCIO 22.349.973,63          

6.2 VARIAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS 5.264.855,55          

DISPONIBILIDADE FINAL 135.980.947,97       

1.1.01.01 CAIXAS 23.534,93                

1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 15.648.978,48        

1.1.01.03 BANCOS C/ CONVÊNIOS 21.562.348,71        

1.1.02 APLIC. DE CURTO PRAZO 98.746.085,85        

TOTAL 585.496.986,57       

BALANÇO FINANCEIRO

CÓDIGO TÍTULOS
VALORES

X
SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria CRC BA-018089/O-5
Assinado por: SARA SANTOS SANTANA:48772887591

X
RODRIGO VASCONCELOS ALVES 
Diretor Regional
Assinado por: RODRIGO VASCONCELOS ALVES:61532037520
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SENAI - Departamento Regional da Bahia

PC 6 DEZEMBRO/2019

ANTERIOR ATUAL PARA MAIS PARA MENOS

1.1 ATIVO CIRCULANTE 216.539.297,46   222.956.224,48  25.596.105,82     19.179.178,80      

1.1.01 DISPONÍVEL 28.941.683,00             37.234.862,12           8.293.179,12               -                                 

1.1.01.01 CAIXA 17.093,86                    23.534,93                   6.441,07                      -                                 

1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO 7.665.426,03               15.648.978,48           7.983.552,45               -                                 

1.1.01.03 BANCOS C/ CONVÊNIOS 21.259.163,11             21.562.348,71           303.185,60                  -                                 

1.1.02 APLIC. FINANC. C/ PRAZO 93.370.734,25             98.746.085,85           5.375.351,60               -                                 

1.1.03 CRÉDITOS A RECEBER 90.998.206,62             84.437.847,37           11.912.142,08            18.472.501,33              

1.1.03.01  CLIENTES 14.533.421,28             21.350.977,84           6.817.556,56               -                                 

1.1.03.03 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 2.436.240,49               2.513.131,29              76.890,80                    -                                 

1.1.03.04 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 394.688,47                  1.648.358,14              1.253.669,67               -                                 

1.1.03.06 DEPARTAMENTOS CONTA MOVIMENTO 14.086.367,19             9.803.378,54              -                                4.282.988,65                

1.1.03.08 RECEITAS A RECEBER 12.365.760,60             14.482.277,03           2.116.516,43               -                                 

1.1.03.10 SISTEMA INDÚSTRIA CONTA MOVIMENTO 6.070.261,41               5.779.786,30              -                                290.475,11                   

1.1.03.11 CONVÊNIOS ARRECADAÇÃO DIRETA -                                -                               -                                -                                 

1.1.03.12 CONVÊNIOS E ACORDOS 40.183.410,02             26.284.372,45           -                                13.899.037,57              

1.1.03.13 CONTAS CORRENTES ATIVAS 145.607,23                  1.540.234,76              1.394.627,53               -                                 

1.1.03.15 DEPÓSITO EM GARANTIA 255.478,82                  284.269,17                 28.790,35                    -                                 

1.1.03.17 IMPOSTOS A RECUPERAR 526.971,11                  751.061,85                 224.090,74                  -                                 

1.1.04 ESTOQUES -                                -                               -                                -                                 

1.1.05 VALORES A APROPRIAR 2.084.022,01               1.377.344,54              -                                706.677,47                   

1.1.06 DESPESAS ANTECIPADAS 1.144.651,58               1.160.084,60              15.433,02                    -                                 

1.2 NÃO CIRCULANTE 420.251.013,99   428.344.980,80  9.204.390,69       2.800.067,97        

1.2.01 REALIZÁVEL L/ PRAZO 8.083.839,11               8.367.302,27              1.393.887,04               1.110.423,88                

1.2.01.02 DEPÓSITOS E EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS 60.267,54                    65.872,49                   5.604,95                      -                                 

1.2.01.03 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 6.223.972,07               7.612.254,16              1.388.282,09               -                                 

1.2.01.99 OUTROS CRÉDITOS E VALORES 1.799.599,50               689.175,62                 -                                1.110.423,88                

1.2.02 INVESTIMENTOS 0,05                              0,05                             -                                -                                 

1.2.02.01 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,05                              0,05                             -                                -                                 

1.2.03 IMOBILIZADO 409.731.053,34          418.366.391,51         8.635.338,17               1.689.644,09                

1.2.03.01 BENS IMÓVEIS 377.973.125,20          402.760.615,73         24.787.490,53            -                                 

1.2.03.02 BENS MÓVEIS 151.371.777,05          156.666.504,11         5.294.727,06               -                                 

1.2.03.04 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (128.881.990,34)         (156.087.123,88)        (27.205.133,54)           -                                 

1.2.03.05.00.00.00  IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 9.268.141,43               15.026.395,55           5.758.254,12               1.689.644,09                

1.2.03.05.03.001 Bens Imóveis em Andamento 1.278.273,65               (411.370,44)                -                                1.689.644,09                

1.2.03.05.03.002 Bens Móveis em Andamento 5.135.160,01               10.326.582,36           5.191.422,35               -                                 

1.2.04 INTANGÍVEL 2.436.121,49               1.611.286,97              (824.834,52)                 -                                 

1.2.04.01  BENS INTANGÍVEIS 7.053.091,94               7.053.091,94              -                                -                                 

1.2.04.03 DIREITOS DE USO DE LINHAS TELEFONICAS 8.510,86                       8.510,86                     -                                -                                 

1.2.04.04 DIREITOS DE USO DE SOFTWARES 6.979.202,91               6.979.202,91              -                                -                                 

1.2.04.06 AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS (4.616.970,45)              (5.441.804,97)            (824.834,52)                 -                                 

TOTAL DO ATIVO 636.790.311,45   651.301.205,28  34.800.496,51     21.979.246,77      

BALANÇO PATRIMONIAL 

CÓDIGO TÍTULOS
SALDO DO EXERCÍCIO VARIAÇÕES

X
SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria CRC BA-018089/O-5
Assinado por: SARA SANTOS SANTANA:48772887591

X
RODRIGO VASCONCELOS ALVES 
Diretor Regional
Assinado por: RODRIGO VASCONCELOS ALVES:61532037520
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SENAI - Departamento Regional da Bahia

PC 6.1 DEZEMBRO/2019

ANTERIOR ATUAL PARA MAIS PARA MENOS

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 158.185.121,82 160.093.822,50     17.797.862,81    15.889.162,13     

2.1.01 OBRIGAÇÕES A PAGAR 158.185.121,82        160.093.822,50             17.797.862,81           15.889.162,13            

2.1.01.01 CONTAS A PAGAR 550.795,49                1.401.283,33                  850.487,84                -                                

2.1.01.02 FORNECEDORES 12.299.047,57          20.911.424,93                8.612.377,36             -                                

2.1.01.03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 2.639.963,33             3.091.746,13                  451.782,80                -                                

2.1.01.04 SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR 4.628.827,23             3.920.716,79                  -                              708.110,44                  

2.1.01.05 Provisões de Férias, 13º Salário e Encargos 12.405.334,55          11.572.972,22                -                              832.362,33                  

2.1.01.05.99 OUTRAS PROVISÕES 1.330.079,17             -                                   -                              1.330.079,17              

2.1.01.06 RETENÇÃO DEPÓSITOS EM GARANTIA 1.745.185,67             396.663,54                     -                              1.348.522,13              

2.1.01.07 DEPARTAMENTO CONTA MOVIMENTO 2.464.930,43             39.650,60                       -                              2.425.279,83              

2.1.01.08 CONVÊNIOS - ARRECADAÇÃO DIRETA 2.528.085,36             2.733.864,06                  205.778,70                -                                

2.1.01.09 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 9.324.810,54             8.735.956,84                  -                              588.853,70                  

2.1.01.10 SISTEMA INDÚSTRIA - CONTA MOVIMENTO 6.493.786,85             2.240.762,93                  -                              4.253.023,92              

2.1.01.11 CONVÊNIOS E ACORDOS 98.774.741,30          94.371.810,69                -                              4.402.930,61              

2.1.01.12 CONTAS CORRENTES PASSIVAS 763.934,76                3.203.909,17                  2.439.974,41             -                                

2.1.01.14.01 Consignações a pagar -                              62.048,96                       62.048,96                  -                                

2.1.01.14.05 Faturamento p/Prestação de Serviço Futuro 2.235.599,57             7.411.012,31                  5.175.412,74             -                                

2.2 NÃO CIRCULANTE 96.986.529,90   92.314.564,24        1.788.845,84      6.460.811,50       

2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 96.986.529,90          92.314.564,24                1.788.845,84             6.460.811,50              

2.2.01.01 EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS CONTRATADOS 88.346.725,87          82.654.371,78                -                              5.692.354,09              

2.2.01.01.02.099 Empréstimos Financiamentos Operações Externas 88.346.725,87          82.654.371,78                -                              5.692.354,09              

2.2.01.03 OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO 8.639.804,03             9.660.192,46                  1.020.388,43             -                                

2.2.01.03.01 DEPOSITOS EM GARANTIA -                              1.788.845,84                  1.788.845,84             -                                

2.2.01.03.02 CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS E OUTRAS 8.639.804,03             7.871.346,62                  -                              768.457,41                  

2.2.01.03.02.001 Contingências Judiciais 7.155.688,36             6.387.230,95                  -                              768.457,41                  

2.2.01.03.02.002 Outras Contingências 1.484.115,67             1.484.115,67                  -                              -                                

2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL 381.618.659,73 398.892.818,54     20.855.086,91    3.580.928,10       

2.3.01.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO 289.316.469,70        310.171.556,61             15.960.332,01           -                                

2.3.01.01 PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO 276.937.065,79        292.897.397,80             15.960.332,01           -                                

2.3.01.01.01 Déficit/Superávit Acumulado 276.937.065,79        292.897.397,80             15.960.332,01           -                                

2.3.01.02 SALDO DO EXERCÍCIO 12.379.403,91          17.274.158,81                4.894.754,90             -                                

2.3.01.02.01 Déficit/Superávit do Exercício 12.379.403,91          17.274.158,81                4.894.754,90             -                                

2.3.03 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 92.302.190,03          88.721.261,93                -                              3.580.928,10       

2.3.03.01 CUSTO ATRIBUÍDO 92.302.190,03          88.721.261,93                -                              3.580.928,10              

TOTAL DO PASSIVO 636.790.311,45 651.301.205,28     40.441.795,56    25.930.901,73     

BALANÇO PATRIMONIAL 

CÓDIGO TÍTULOS
SALDO DO EXERCÍCIO VARIAÇÕES

X
SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria CRC BA-018089/O-5
Assinado por: SARA SANTOS SANTANA:48772887591

X
RODRIGO VASCONCELOS ALVES 
Diretor Regional
Assinado por: RODRIGO VASCONCELOS ALVES:61532037520
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SENAI - Departamento Regional da Bahia

PC/7 DEZEMBRO/2019

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

RECEITA ORÇAMENTARIA 394.271.471,39        
4.1 RECEITAS CORRENTES 365.052.764,67      
4.1.01.01 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 97.910.983,94             
4.1.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS 2.969.529,49               
4.1.01.04 RECEITAS DE SERVICOS 115.556.940,49           
4.1.01.05 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.616.242,12               
4.1.02.01 SUBVENÇÕES  AUXÍLIOS REGULAM. E REGIMENTAIS 11.719.412,11             
4.1.02.02 CONVENIOS 127.928.908,38           

4.1.02.03 APOIOS FINANCEIROS 4.350.748,14               

4.2 RECEITAS DE CAPITAL 29.218.706,72        
4.2.01.01 OPERACOES DE CREDITO 3.913.763,27               
4.2.01.04 AMORTIZAÇÕES 5.906.176,00               

4.2.02.01 SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS 19.398.767,45             

ORÇAMENTÁRIA 55.990.377,47          
5.1 VARIAÇÕES PATRIM. ATIVAS 55.990.377,47        
5.1.01.01.02 Aquisição de Bens Móveis 14.238.911,44             
5.1.01.01.03 Aquisição de Bens Intagíveis 2.256.475,86               
5.1.01.01.05 Construções em Andamento 24.749.841,48             
5.1.01.01.99 Outras Variações Patrimoniais 5.604,95                       -                                 
5.1.01.01.06 Baixa de Empréstimos e Financiamentos 10.194.971,06             -                                 
5.1.01.01.07 Instalações 4.544.572,68               

EXTRAORÇAMENTÁRIA 21.509.314,45          

5.1.02 VARIAÇÕES  PATRIM. ATIVAS 2.673.103,86           
5.1.02.01.07 Baixa de Depreciação de Bens Imóveis 114.898,73                   

5.1.02.01.08 Baixa de Depreciação de Bens Móveis 2.558.205,13               

5.2 VARIAÇÕES  FINANCEIRAS 18.836.210,59        
5.2.01 INSCRIÇÕES - ATIVO 7.541.611,14           
5.2.01.01.02 Créditos a Receber 2.988.256,36               

5.2.01.01.05 Créditos e Valores 4.552.857,05               
5.2.01.01.99 Outras Inscrições Ativas 497,73                          

5.2.02 CANCELAMENTO - PASSIVO 11.294.599,45        
5.2.02.01.01 Obrigações a Pagar 11.294.599,45             

TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS 471.771.163,31        

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - VARIAÇÕES ATIVAS

CÓDIGO TÍTULOS
VALORES

X
SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria CRC BA-018089/O-5
Assinado por: SARA SANTOS SANTANA:48772887591

X
RODRIGO VASCONCELOS ALVES 
Diretor Regional
Assinado por: RODRIGO VASCONCELOS ALVES:61532037520
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SENAI - Departamento Regional da Bahia

 PC7.1 DEZEMBRO/2019

CÓDIGO TÍTULOS PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 391.868.464,71         
3.1 DESPESAS CORRENTES 335.878.538,53      
3.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 159.815.103,58        
3.1.01.02 OCUPACÕES E UTILIDADES 13.560.522,86          
3.1.01.03 MATERIAIS 68.465.909,77          
3.1.01.04 TRANSPORTES E VIAGENS 5.140.435,72             
3.1.01.05 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 39.801,18                  
3.1.01.06 SERVIÇOS DE TERCEIROS 62.719.300,30          
3.1.01.08 DESPESAS FINANCEIRAS 14.767.845,67          
3.1.01.09 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 513.588,70                
3.1.01.10 DESPESAS DIVERSAS 2.238.872,24             
3.1.02.01 CONTRIB./TRANSF. REGULAMENT./REGIMENTAIS 2.740.161,98             
3.1.02.03 CONVÊNIOS 5.153.129,24             
3.1.02.04 AUXÍLIOS FINANCEIROS 12.473,49                  
3.1.02.05 AUXÍLIOS A TERCEIROS 710.493,80                

3.2 DESPESAS DE CAPITAL 55.989.926,18        
3.2.01.01 INVESTIMENTOS 45.789.801,46          
3.2.01.02 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.153,66                    
3.2.02.02 AMORTIZAÇÕES 10.194.971,06          

ORÇAMENTÁRIA 16.711.282,57           
6.1.01 VARIAÇÕES PATRIM. PASSIVAS 16.711.282,57        
6.1.01.01.05 Inscrição de Empréstimos Financiamentos 10.805.106,57          
6.1.01.01.99 Outras Variações Patrimoniais 5.906.176,00             

EXTRAORÇAMENTÁRIA 45.917.257,22           
6.1.02 VARIAÇÕES PATRIM. PASSIVAS 40.652.401,67        
6.1.02.01.01 Baixa de Bens Imóveis 6.196.567,72             
6.1.02.01.02 Baixa de Bens Móveis 3.752.762,03             
6.1.02.01.07 Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis 12.783.141,64          
6.1.02.01.08 Inscrição de Depreciação de Bens Móveis 17.095.095,76          
6.1.02.01.09 Inscrição Amortização Bens Intangíveis 824.834,52                
6.1.02.01.99 Outras Variações Patrimoniais -                              
6.2 VARIAÇÕES FINANCEIRAS 5.264.855,55          
6.2.01 CANCELAMENTO - ATIVO 4.260.763,81          
6.2.01.01.02 Créditos a Receber 4.173.455,78             
6.2.01.01.05 Créditos e Valores 44.320,02                  

6.2.02 INSCRIÇÕES - PASSIVO 1.004.091,74          
6.2.02.01.01 Obrigações a Pagar 1.004.091,74             

SOMA VARIAÇÕES PASSIVAS 454.497.004,50         
RESULTADO DO EXERCÍCIO 17.274.158,81           
SUPERÁVIT VERIFICADO 17.274.158,81        

TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS 471.771.163,31         

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - VARIAÇÕES PASSIVAS

X
SARA SANTOS SANTANA
Gerente de Controladoria CRC BA-018089/O-5
Assinado por: SARA SANTOS SANTANA:48772887591

X
RODRIGO VASCONCELOS ALVES 
Diretor Regional
Assinado por: RODRIGO VASCONCELOS ALVES:61532037520



 

 120 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 ENTIDADE/UF

10 – Anexo: banco de dados 
 
Arquivos disponibilizados em formato de banco de dados para o TCU. 
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III - RELATÓRIOS E PARECERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE  
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI 

Departamento Regional da Bahia 
 
 

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019 e 
de 2018 acompanhadas do Relatório dos Auditores 

Independentes 
 
 
 
 

CONTEÚDO: 

Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais  

Quadro I - Balanços Patrimoniais 

Quadro II - Balanços Financeiros 

Quadro III - Balanço Orçamentário 

Quadro IV - Demonstrações das Variações Patrimoniais  

Quadro V - Demonstrações dos Resultados Abrangentes 

Quadro VI - Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 

Quadro VII - Demonstrações dos Fluxos de Caixa 

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

 



 

 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

 

Aos 

Diretores do 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDULTRIAL, 

DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA – SENAI/DR/BA 

Salvador – BA 

  

Opinião 

 

Examinamos as demonstrações financeiras do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA – SENAI/DR/BA, que 

compreendem o balanço patrimonial, financeiro e orçamentário em 31 de dezembro de 2019 

e as respectivas demonstrações das variações patrimoniais, dos resultados abrangentes, 

das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o para o exercício findo 

naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 

explicativas. 

 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO REGIONAL 

DA BAHIA – SENAI/DR/BA em 31 de dezembro de 2019, o resultado de suas operações e 

os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 

de março de 1964. 

 

Base para opinião 

 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 

seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 

relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 

responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 

auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

  



 

 

Outros assuntos 

Clientes e Fornecedores 

 

A Administração vem envidando esforços para promover a atualização, revisão, correção e 

ajuste das customizações sistêmicas realizadas ao longo da implantação do Projeto ERP 

Protheus, iniciada em julho de 2018. Por conta da troca de ERP adicionado do volume de 

registros tem sido priorizado pelas áreas envolvidas revisar as adequações do sistema aos 

tipos de documentos considerados pela operação financeira e contábil, bem como a 

customização e identificação de todos processos e sua composição a fim de corrigir rotinas 

que apresentaram instabilidade após entrada do novo ERP, com vistas à adequada conciliação 

entre os saldos contábeis versus os saldos do módulo financeiro para as contas de Clientes 

e Fornecedores. 

 

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras 

 

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação 

dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

e em conformidade com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 e pelos 

controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 

demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 

por fraude ou erro. 

 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 

da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 

relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 

das demonstrações contábeis. 

 

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 

tomadas em conjunto, estão 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, individualmente 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: 

 

- 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 proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 

controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 

intencionais. 

 

- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 

 

- o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 

Companhia. 

 

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 

estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 

incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 

significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se 

concluíssemos que existe incerteza relevante, chamaríamos atenção em nosso 

relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 

ou incluiríamos modificação em nossa opinião, se as divulgações fossem inadequadas. 

Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 

data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 

Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 

 

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 

contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 

correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 

apresentação adequada. 

  



 

 

 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, 

do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 

inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 

durante nossos trabalhos. 

 

 

 

Salvador, 06 de março de 2020. 

 

 

 

 AudiLink & Cia. Auditores 

CRC-RS 003688/O-2 F-BA 

Roberto Caldas Bianchessi 

Contador CRC/RS-040078/O-7 S-BA 



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
(Valores em milhares de Reais) 

31.12.2019 31.12.2018

222.956         216.539         
135.981         122.312         

84.438            90.998            
34.041            28.439            

(12.690)           (13.906)           
2.513              2.436              
1.648              395                 
9.803              14.086            

14.482            12.366            
5.780              6.070              

26.284            40.183            
1.540              146                 

284                 255                 
751                 527                 

1.377              2.084              

1.160              1.145              

428.345         420.251         
8.367              8.084              

66                    60                    
7.612              6.224              

689                 1.800              

418.366         409.731         
402.761          377.973          
156.667          151.372          

(156.087)        (128.882)        
15.026            9.268              

1.611              2.436              
65                    65                    

9                      9                      
6.979              6.979              

(5.442)             (4.617)             
651.301         636.790         

Convênios e Acordos
Contas Correntes Ativas
Depósitos em Garantia
Impostos a Recuperar

Adiantamentos a Empregados
Adiantamentos Concedidos
Departamento Conta Movimento (nota 6)
Receitas a Receber (nota 5)
Sistema Indústria Conta Movimento 

(-) Provisão p/Créditos de Líq. Duvidosa

ATIVO
Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa (nota 3)

Créditos a Receber
Clientes (nota 4)

Imobilizado em Andamento

Valores a Apropriar

Despesas Antecipadas

Não Circulante
Realizável a Longo Prazo

Depósitos e Empréstimos Compulsórios
Depósitos p/Recursos Judiciais
Outros Créditos e Valores

Imobilizado
Bens Imóveis
Bens Móveis
( - ) Depreciação e Amortização Acumulada

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

TOTAL DO ATIVO

Intangível
Marcas e Patentes
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas
Direitos de Uso de Software
( - ) Amortização de Bens Intangíveis

QUADRO I
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
(Valores em milhares de Reais) 

31.12.2019 31.12.2018

160.094         158.185         
1.401              551                 

20.911            12.299            
3.092              2.640              
3.921              4.629              

11.573            12.405            
Outras Provisões -                  1.330              

397                 1.745              
40                    2.465              

2.734              2.528              
Empréstimos e Financiamentos (nota 8) 8.736              9.325              

2.241              6.494              
94.372            98.775            

3.204              764                 
Consignações a pagar 62                    -                  

7.411              2.236              

92.315            96.987            
Empréstimos e Financiamentos (nota 8) 82.654            88.347            

6.387              7.156              
Depósitos em Garantia 1.789              -                  

1.484              1.484              

398.892         381.618         
292.897          276.937          

17.274            12.379            
88.721            92.302            

651.301         636.790         

Superávit do Exercício
Ajuste de Avaliação Patrimonial

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Impostos, Tx. Contrib. a Recolher
Salários e Encargos a Pagar (nota 9)

Outras Obrigações a Longo Prazo

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Passivo Circulante
Contas a Pagar
Fornecedores (nota 7)

Não Circulante

Contingências Judiciais (nota 11)

Contas Correntes Passivas

Faturamento para Prestação de Serviço Futuro (nota 10)

Provisões (nota 9)

Retenções de Depósitos em Garantia
Departamento Conta Movimento (nota 6)
Convênios - Arrecadação Direta (nota 6)

Sistema Indústria Conta Movimento
Convênios e Acordos

Patrimônio Social
Patrimônio Social Acumulado

QUADRO I
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA
BALANÇOS FINANCEIROS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Valores em milhares de Reais) 

31.12.2019 31.12.2018 Variações

221.054         193.518         27.536         
97.911           94.479           3.432           

2.970              3.801              (831)             
115.557         93.801           21.756         

4.616              1.437              3.179           

143.999         106.984         37.015         
11.719           11.711           8                   

127.929         85.699           42.230         
4.351              9.574              (5.223)          

9.820              24.017           (14.197)       
Operações de Crédito 3.914              24.017           (20.103)        
Amortizações 5.906              -                  5.906           

Transferências de Capital 19.398           10.080           9.317           
19.398           10.080           9.317           

394.271         334.599         59.672         

20.290           7.035              13.255         

19.587           64.067           (44.480)       

29.037           33.937           (4.901)          
Baixa de Empréstimos 10.195           10.658           (463)             

6                     6                     (1)                  
18.836           23.273           (4.437)          

68.913           105.039         (36.126)       

28.942           15.779           13.163         
17                   46                   (28)               

7.665              3.474              4.191           
21.259           12.259           9.000           

93.371           112.845         (19.474)       

122.312         128.624         (6.312)          

585.497         568.262         17.235         

DISPONIBILIDADE INICIAL

TOTAL DISPONIBILIDADE INICIAL

TOTAL

Disponível
Caixas

Bancos Conta Convênios e Acordos

Aplicações de Curto Prazo
Títulos e Valores Mobiliários

Aumento no Exercício

Variações Patrimoniais Ativas

Outras Variações
Variações Financeiras

TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes
Receitas de Contribuições
Receitas Financeiras
Receitas de Serviços

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.

Subvenções e Auxílios

Outras Receitas Correntes

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Transferências Correntes

Convênios
Apoios Financeiros

Receita de Capital

Bancos Conta Movimento

Ativo Circulante
Diminuição no Exercício

Passivo Circulante

QUADRO II
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA
BALANÇOS FINANCEIROS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Valores em milhares de Reais) 

31.12.2019 31.12.2018 Variações

327.261         288.475         38.786          
159.815         159.648         167                

13.561           10.518           3.043             
68.466           39.615           28.850          

5.140              7.079              (1.939)           
40                   84                   (44)                 

62.719           58.147           4.572             
14.768           11.115           3.652             

514                 276                 237                
2.239              1.992              247                

8.617              6.185              2.432            
2.740              2.633              107                
5.153              2.619              2.534             

Contribuição Associativa e Filiação 1                     1                     0                    
12                   1                     12                  

710                 931                 (221)               

55.990           59.481           (3.491)           
45.790           48.817           (3.027)           

5                     6                     (1)                   
Amortização da Dívida 10.195           10.658           (463)               

391.868         354.141         37.727          

13.321           42.805           (29.484)         

22.350           16.803           5.547            

21.976           32.200           (10.224)         
Inscrição de Empréstimos e Financiamentos 10.805           24.017           (13.212)         
Outras Variações 5.906              -                  5.906             

5.265              8.183              (2.918)           

57.648           91.809           (34.161)         

37.235           28.942           8.293            
24                   17                   6                    

15.649           7.665              7.984             
21.562           21.259           303                

98.746           93.371           5.375            
98.746           93.371           5.375             

135.981         122.312         13.669          

585.497         568.262         17.235          TOTAL

Caixa
Bancos Conta Movimento
Bancos Conta Convênios e Acordos

Aplicações de Curto Prazo
Títulos e Valores Mobiliários

TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL

Investimentos

TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Passivas

Despesas Correntes

Material de Distribuição Gratuita
Serviços de Terceiros

Despesas Diversas

Transferências Correntes

Despesas Financeiras
Impostos, Taxas e Contribuições

Convênios

Auxílios Financeiros
Auxílios a Terceiros

Variações Financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DISPONIBILIDADE FINAL

Disponível

Ativo Circulante
Aumento no Exercício

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Passivo Circulante
Redução no Exercício

TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Inversões Financeiras

Despesas de Capital

Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

   Aplicação Direta
Pessoal e Encargos Sociais
Ocupação e Utilidades 
Materiais
Transporte e Viagens

QUADRO II
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores em milhares de Reais) 

 Orçada  Arrecadada  Saldo 

342.974        365.053       22.079         

95.424           97.911         2.487           

3.978             2.970           (1.009)          
-                 116               116               

3.978             2.853            (1.125)          

125.324        115.557       (9.767)          
16.398           19.812         3.414           

8.584             1.095            (7.489)          
92.834           91.064         (1.770)          

7.441             3.581            (3.860)          
68                   5                   (63)               

-                 4.616           4.616           

118.247        143.999       25.752         
11.858           11.719         (139)             

Convênio Entidades Públicas 3.599             23.971         20.372         
Convênio Entidades Privadas 84                   -                (84)               
Sindicatos -                 49                 49                 
Outros Convênios 98.551           103.909       5.358           
Apoios Financeiros a Projetos Estratégicos 4.155             4.351            196               

34.756           29.219         (5.537)          

Operações de Crédito 9.994             3.914           (6.081)          
Externas 9.994             3.914            (6.081)          

Saldos de Exercícios Anteriores 8.851             5.906           (2.944)          

Transferências de Capital 15.911           19.398         3.487           
Auxílios Extraordinários 15.911           19.398         3.487           

377.730        394.271       16.541         
-                 -                -               

377.730        394.271       16.541         

RECEITAS CORRENTES

Receita Imobiliárias
Receita de Valores Mobiliários

Serviços Tecnológicos
Serviços de Consultoria e Assistência Técnica

Receitas de Serviços

Receitas de Contribuições

Receitas Patrimoniais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Serviços Educacionais

Transferências Correntes

Soma

RECEITAS DE CAPITAL

Déficit
TOTAL

Serviços Laboratoriais
Serviços Administrativos

Outras Receitas Correntes

Subvenções Especiais
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores em milhares de Reais) 

Autorizada Realizada  Saldo 

332.730           335.879       3.149           

190.138           159.815       (30.323)       
98.820             78.134         (20.686)        
57.448             52.839         (4.609)          
30.625             26.565         (4.060)          

74                     333               259               
3.171               1.944            (1.227)          

5.900               8.617           2.717           
1.970               1.847            (124)             

918                   893               (25)               
Outros Convênios 2.608               5.153            2.545           

404                   710               306               
-                    13                 13                 

Contribuição Associativa e Filiação -                    1                   1                   

136.691           167.447       30.756         
11.461             13.561         2.099           
36.526             68.466         31.940         

6.443               5.140            (1.303)          
12                     40                 28                 

65.993             62.719         (3.274)          
13.233             14.768         1.534           

169                   514               344               
2.852               2.239            (613)             

45.000             55.988         10.988         

34.447             45.790         11.343         
21.745             29.294         7.550           
11.693             14.239         2.546           

1.009               2.256            1.248           

10                     5                   (5)                  

Amortização da Dívida 10.544             10.194         (350)             

377.730           391.868       14.138         
-                    2.403           2.403           

377.730           394.271       16.541         
Superávit
TOTAL

Investimento (Aplicação Direta)
Bens Imóveis
Bens Móveis

Inversões Financeiras

Soma

DESPESAS DE CAPITAL

Ocupações e Utilidades
Materiais

Material de Distribuição Gratuita

Impostos, Taxas e Contribuições
Despesas Diversas

Transferências a Instituições Privadas
Contribuição CNI/Federações
Contribuições IEL Nacional e Regionais

Transportes e Viagens

Serviços de Terceiros

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DESPESAS CORRENTES

Encargos Trabalhistas

Despesas Financeiras

Auxílios a Terceiros
Auxílios Financeiros

Outras Despesas Correntes (Aplicação Direta)

Bens Intangíveis

Pessoal e Encargos Sociais
Ordenados e Salários

Encargos Assistenciais
Mão-de-Obra Temporária
Bolsas e Estágios

QUADRO III
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Valores em milhares de Reais) 

31.12.2019 31.12.2018 Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
ORÇAMENTÁRIA

Receita
Receitas Correntes 221.054         193.518         27.536          

97.911           94.479           3.432             
2.970              3.801              (831)               

115.557         93.801           21.756          
4.616              1.437              3.179             

Transferências Correntes 143.999         106.984         37.015          
11.719           11.711           8                    

127.929         85.699           42.230          
4.351              9.574              (5.223)           

9.820              24.017           (14.197)         
Operações de Crédito 3.914              24.017           (20.103)         
Amortizações 5.906              -                  5.906             

Transferências de Capital 19.398           10.080           9.317            
19.398           10.080           9.317             

394.271         334.599         59.672          

55.990           59.481           (3.491)           
-                  -                  -                 

14.239           10.115           4.124             
2.256              1.313              944                

24.750           37.217           (12.467)         
Baixa de Empréstimos e financiamentos 10.195           10.658           (463)               

6                     6                     (1)                   
4.545              173                 4.372             

2.673              1.467              1.206            
-                  81                   (81)                 
115                 22                   93                  

2.558              1.360              1.199             
-                  4                     (4)                   

18.836           23.273           (4.437)           
7.541              8.251              (710)              
2.988              3.800              (812)               
4.553              4.386              166                

-                  65                   (65)                 

11.295           15.022           (3.727)           
11.295           15.022           (3.727)           

77.500           84.222           (6.722)           

471.771         418.821         52.951          

Obrigações a pagar

TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS

Inscrições - Ativo

Outras inscrições ativas

Variações Financeiras

Créditos a receber
Créditos e Valores

Baixa de Amortização de Bens Intangíveis

Cancelamento - Passivo

Construções em andamento

Outras variações patrimoniais
Instalações

Independentes da Execução Orçamentária

Baixa de Depreciação de Bens Imóveis
Incorporação de Bens Móveis

Variações Patrimoniais 
Result. Execução Orçamentária

Aquisição de bens imóveis
Aquisição de bens móveis
Aquisição de bens intangíveis

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Receitas de Contribuições
Receitas Financeiras
Receitas de Serviços
Outras Receitas Correntes

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Subvenções ou Aux. Regulamentares/Reg.

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Variações Patrimoniais Financeiras 

Convênios
Apoios Financeiros

Subvenções e Auxílios

Receita de Capital

Baixa de depreciação de bens móveis

QUADRO IV
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Valores em milhares de Reais) 

31.12.2019 31.12.2018 Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
ORÇAMENTÁRIA

Despesas Correntes
Aplicação Direta 327.261         288.475         38.786          

159.815         159.648         167                
13.561           10.518           3.043            
68.466           39.615           28.850          

5.140             7.079             (1.939)           
40                   84                   (44)                 

62.719           58.147           4.572            
14.768           11.115           3.652            

514                 276                 237                
2.238             1.992             246                

Transferências Correntes 8.617             6.185             2.432            
2.740             2.633             107                
5.153             2.619             2.534            

Contribuição Associativa e Filiação 1                     1                     0                    
12                   1                     12                  

711                 931                 (220)              

Despesas de Capital 55.990           59.481           (3.491)           
45.790           48.817           (3.027)           

5                     6                     (1)                   
Amortização da Dívida 10.195           10.658           (463)              

391.868         354.141         37.727          

16.711           24.017           (7.305)           
10.805           24.017           (13.212)         

5.906             -                  5.906            
40.652           20.100           20.553          

6.197             0                     6.196            
3.753             1.468             2.285            

12.783           2.055             10.728          
17.095           15.201           1.895            

824                 1.113             (289)              
-                  263                 (263)              

5.265             8.183             (2.918)           
4.261             5.797             (1.536)           

Créditos a receber 4.173             5.694             (1.520)           
45                   -                  45                  
43                   103                 (60)                 

1.004             2.387             (1.383)           
1.004             2.387             (1.383)           

62.629           52.300           10.329          

454.497         406.441         48.056          

17.274           12.379           4.895            

471.771         418.821         52.951          

Resultado no Exercício
Superávit no Exercício

Obrigações a pagar

Outras inscrições ativas

Cancelamentos – Ativo

Créditos e valores

Inscrição de depreciação de bens imóveis

Inscrição de amortização de bens intangíveis

Inscrições – Passivo

Variações Financeiras

Outras Variações Patrimoniais

Outras variações

Baixa de Bens Imóveis

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

Variações Patrimoniais Financeiras
Variações Patrimoniais 

Independente da Execução Orçamentária

Baixa de bens móveis 

TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS

Inversões Financeiras

TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Result. Execução Orçamentária
Inscrição de empréstimos e financiamentos

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Pessoal e Encargos Sociais
Ocupação e Utilidades 
Materiais

Contrib./Transf. Regulamentares/Reg.
Convênios

Auxílios Financeiros
Auxílios a Terceiros

Transporte e Viagens
Material de Distribuição Gratuita
Serviços de Terceiros
Despesas Financeiras
Impostos, Taxas e Contribuições
Despesas Diversas

Inscrição de depreciação de bens móveis

Investimentos
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Valores em milhares de Reais) 

31.12.2019 31.12.2018

Superávits dos períodos 17.274 12.379

Outros resultados abrangentes -                    -                    

Resultados abrangentes dos períodos 17.274 12.379

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

QUADRO V
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Valores em milhares de Reais) 

Patrimônio social Ajuste de avaliação patrimonial Superávit do período Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 266.555                   95.384                                                                                    7.300 369.239          

Incorporação do superávit do período 7.300                        - (7.300)                               -                   
Realização do custo atribuído (deemed cost) 3.082                        (3.082)                                                     - -                   
Superávit do período - - 12.379                              12.379            

Saldos em 31 de dezembro de 2018 276.937                   92.302                                                   12.379                              381.618          

Incorporação do superávit do período 12.379                      - (12.379)                             -                   
Realização do custo atribuído (deemed cost) 3.581                        (3.581)                                                     - -                   
Superávit do período  - -                                17.274 17.274            

Saldos em 31 de dezembro de 2019 292.897                   88.721                                                   17.274                              398.893          

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

QUADRO VI
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
(Valores em milhares de Reais) 

31.12.2019 31.12.2018

17.274         12.379         

30.703         18.369         
(768)             (10.455)        

Provisão para perda estimada dos tributos a recuperar -               214              
7.214           6.786           

(1.215)          1.813           
7.276           82                 

60.484         29.188         
Variações do ativo
     Contas a receber (5.602)          (3.599)          
     Receitas a receber (2.117)          1.622           
     Departamento Nacional - conta movimento 4.283           3.862           
     Convênios e acordos 13.899         (34.257)        
     Tributos a recuperar (224)             (331)             
     Outros ativos (1.772)          (3.199)          
     Depósitos p/ Recursos Judiciais (1.388)          (3.399)          
     Planprev – Fundo de Previdência 1.110           1.541           
     Outros créditos e valores (6)                  (36)               

8.183           (37.796)        
Variações do passivo
     Fornecedores 7.282           (458)             
     Impostos, taxas e contribuições 452              939              
     Salários, provisões e encargos a pagar (1.540)          3.396           
     Retenções e depósitos em garantia (1.349)          -               
     Departamento Nacional - conta movimento (2.220)          (2.595)          
     Sistema CNI - conta movimento (4.253)          4.134           
     Convênios e acordos (4.403)          38.446         
     Faturamento para prestação de serviço futuro 5.175           (621)             
     Outras obrigações 62                 1.381           
     Outras contas a pagar 5.079           -               

4.286           44.622         
Outros fluxos de caixa das atividades operacionais
     Juros pagos de empréstimos e financiamentos 7.505           (7.048)          
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 80.458         28.966         
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
     Adições ao ativo imobilizado e intangível (45.790)        (48.636)        
Fluxo de caixa das atividades de investimento (45.790)        (48.636)        

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
     Captação de empréstimos e financiamentos (10.805)        24.017         
     Amortização de empréstimos e financiamentos (10.195)        (10.658)        
CAIXA LIQUÍDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (21.000)        13.359         
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa 13.669         (6.311)          

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 122.312       128.624       
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 135.981       122.312       

Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa 13.669         (6.311)          

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com os 
recursos provenientes das atividades operacionais:

SUPERÁVIT DO PERÍODO

Depreciação e Amortização
Provisão contingências

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Valor residual do ativo imobilizado baixado

Juros e variações monetárias líquidas

QUADRO VII
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI 
DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 
(Valores em milhares de Reais)  

 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - Departamento Regional da 

Bahia (“Entidade”) é uma “Entidade” de direito privado, organizada e administrada pela 

Confederação Nacional da Indústria, nos termos do Decreto-lei nº 4.048, de 22 de 

janeiro de 1942, e tem por objetivo realizar a aprendizagem industrial, assistir aos 

empregadores na elaboração e execução de programas gerais de treinamento, 

formação profissional de trabalhadores na indústria, conceder bolsas de estudos e 

cooperar no desenvolvimento tecnológico. 

 
O Decreto nº 6.635, de 05 de novembro de 2008, que alterou o regulamento do SENAI, 

estabeleceu que 2/3 (dois terços) da receita líquida da contribuição compulsória fosse 

vinculada para vagas gratuitas em cursos e programas de educação profissional para 

pessoas de baixa renda. Essa vinculação foi feita de forma escalonada, iniciando em 

2009 e atingindo o percentual máximo em 2014. 

 
A “Entidade”, nos termos dos artigos 12 e 13 da Lei nº 2.613, de 23 de setembro de 

1955, na condição de prestadora de serviços sociais autônomos, goza de imunidade 

tributária em relação aos impostos federais, estaduais e municipais. 

 
No que se refere à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a “Entidade” não apura 

lucro. Portanto não está sujeita às regras da Lei nº 7.689/88, artigos 1º e 2º, Lei nº 

10.833/2003 e IN nº 1.234/2012, artigo 4º, inciso VI. 

 
A contribuição para o PIS/PASEP é calculada sobre a folha de salários, de acordo com o 

Decreto nº 4.524, de 17 de dezembro de 2002, artigo 9º, inciso VI. Além disso, conforme 

o artigo 46, desse Decreto, incisos I e II, as entidades relacionadas no artigo 9º, inseridos 

os serviços sociais autônomos, não contribuem para o PIS/PASEP sobre faturamento e 

são isentas da COFINS. 

 
2. BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E RESUMO DAS 

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 

As demonstrações contábeis da “Entidade” são preparadas de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com os dispositivos da Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 e segundo a padronização e as peculiaridades do Plano de Contas 



 
 

e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, aprovado pelo Conselho 

Nacional do SENAI. 

 
A Administração da “Entidade” autorizou a conclusão das presentes demonstrações 

contábeis em 06 de março de 2020. 

 
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis 

estão descritas a seguir: 

 
2.1 Moeda funcional e moeda de apresentação 

 

As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional 

da “Entidade”. Todas as informações financeiras apresentadas foram arredondadas 

para milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma. 

 
2.2 Estimativas contábeis 

 

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e 

premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de 

ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 

estimativas. 
 

Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com 

relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as 

estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. 
 

As principais estimativas relacionadas às demonstrações contábeis referem-se ao 

registro dos efeitos decorrentes da: (a) perda estimada em créditos de liquidação 

duvidosa e (b) provisão para contingências. 
 

2.3 Caixa e equivalentes de caixa 
 

Estão representados por saldos em caixa, contas bancárias disponíveis e aplicações 

financeiras com liquidez imediata, em montante sujeito a um insignificante risco de 

mudança de valor. 

 

2.4 Contas a receber 
 

Referem-se a créditos junto a clientes, decorrentes da prestação de serviços, cursos, 

consultorias, aluguéis e outros. Os valores a receber só consideram encargos 

financeiros, atualização monetária ou multa sobre os títulos vencidos quando 

considerados recuperáveis.  



 
 

A perda estimada sobre créditos de liquidação duvidosa é constituída com base nos 

valores vencidos há mais de 90 (noventa) dias em montante considerado suficiente 

pela Administração, considerando os riscos envolvidos, para cobrir as perdas 

prováveis na realização dos créditos. 
 

2.5 Receitas a receber - arrecadação 
 

Referem-se a valores a receber da arrecadação compulsória das indústrias filiadas. 

Os valores a receber só consideram encargos financeiros, atualização monetária ou 

multa sobre as parcelas vencidas quando considerados recuperáveis. 
 

2.6 Depósitos judiciais 
 

Correspondem, substancialmente, aos valores depositados em juízo para suportar 

as discussões relacionadas aos processos trabalhistas nos quais a “Entidade” 

configura como ré. 
 

2.7 Imobilizado 
 

O imobilizado está demonstrado ao custo de construção, de aquisição ou custo 

atribuído (“deemed cost”), deduzido da correspondente depreciação acumulada.  

 
Adoção do custo atribuído 
 

Em 1º de janeiro de 2012 a “Entidade” adotou o custo atribuído como base de valor 

e efetuou a revisão da vida útil dos principais itens do ativo imobilizado.  

 

Os valores acrescidos ao ativo imobilizado estão demonstrados a seguir: 
 

Itens  Valor 

Terrenos  20.183 
Edificações  78.202 
Instalações  5.309 
Máquinas e equipamentos  10.183 

Total  113.877 

 
O registro do custo atribuído teve como contrapartida a conta de “Ajuste de 

avaliação patrimonial” no patrimônio líquido e será realizado através da 

depreciação ou baixa dos ativos. 

 
A depreciação é calculada de acordo com a vida útil estimada dos bens, utilizando-

se o método linear. As taxas anuais usadas para a depreciação do imobilizado são 

as seguintes: 



 
 

 
Taxa média 

ponderada anual 

Edificações 2,04% 
Máquinas e equipamentos 17,06% 
Instalações 4,06% 
Veículos 15,08% 
Móveis e utensílios 14,87% 
Equipamentos de informática 24,86% 
Outros 13,76% 
 
2.7.1 – Ajustes no Ativo Imobilizado 
 
No exercício de 2019, por ocasião das ações de melhoria no ERP Protheus e 
finalização da implantação do módulo de Patrimônio, foram realizados ajustes nas 
classes de bens móveis e imóveis.  
 
Para as classes de bens móveis, categoria de máquinas e equipamentos e imóveis, 
foram ajustados os valores de depreciação da vida útil e do Custo Atribuído, 
adotado para os referidos grupos de bens, conforme o item 22 da Interpretação 
Técnica Geral (ITG) 10 - Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado.  
 
Os valores apurados da depreciação dos bens imóveis, resultantes da análise da vida 
útil, com base nas taxas constantes nos Laudos de Avaliação Patrimonial, 
produziram o impacto de R$ 6.658 mil no Ativo Imobilizado e ajuste de baixa de 
bens no valor de R$ 6 mil. 
 
Para a classe de bens móveis (máquinas e equipamentos), da revisão realizada 
obteve-se o ajuste de baixa de bens, no valor de R$ 10 mil e encargo de depreciação 
no valor de R$ 6.658 mil, com efeitos no resultado do exercício. 
 
Das apurações feitas, o registro do custo atribuído (Deemed Cost) revisado no 
período de 2014 a 2019 resultou no ajuste de R$ 3.581 mil, referente à realização 
da depreciação e inclusos os efeitos de baixa e alienação no Patrimônio Líquido.  
 
Para os demais itens das categorias de bens móveis, foram ajustadas as taxas de 
vida útil, bem como os valores da depreciação, com os efeitos reconhecidos no 
resultado do período. 
 

2.8 Intangível 
 

O intangível está representado por gastos com aquisição de software, amortizados 

pelo método linear. Os gastos associados à manutenção de softwares são 

reconhecidos como despesas quando incorridos. 

 
 



 
 

2.9 Demais ativos circulantes e não circulantes 
 

São demonstrados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os 

rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidas até a data do balanço. 

 
2.10 Provisões  

 

As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou construtiva) 

resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma 

confiável e cuja liquidação seja provável. 

 
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações 

requeridas para liquidar a obrigação no final de cada período, considerando-se os 

riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com 

base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil 

corresponde ao valor presente desses fluxos de caixa. 

 
Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de 

uma provisão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é 

reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder 

ser mensurado de forma confiável. 

 
2.11 Provisões para contingências 

 

São constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para 

os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a 

contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da 

probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 

das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e 

sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados 

externos. As provisões são revisadas, ajustadas e atualizadas até a data do balanço 

para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição 

aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas 

com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 

 
2.12 Demais passivos circulantes e não circulantes 

 

Demonstrados pelos valores nominais conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 

quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias e/ou 

cambiais incorridos até as datas dos balanços patrimoniais. 

 
 
 



 
 

2.13 Receitas de contribuições 
 

As receitas da arrecadação direta, recolhidas diretamente junto às indústrias 

filiadas, e indireta, repassadas pelo Departamento Nacional, são registradas por 

estimativa, em regime de competência, tomando por base os valores orçados no 

mês, ajustando-a no mês subsequente quando do efetivo recebimento, uma vez 

que não se conhece os valores efetivamente realizados no mês do registro. 

 
2.14 Instrumentos financeiros 

 
a) Ativos financeiros 

 

Reconhecimento inicial e mensuração  
 
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como ativos 

financeiros a valor justo por meio do resultado e como empréstimos e 

recebíveis. Todos os ativos financeiros são reconhecidos a valor justo, acrescido, 

no caso de ativos financeiros não contabilizados a valor justo por meio do 

resultado, dos custos de transação que são atribuíveis à aquisição do ativo 

financeiro. Os ativos financeiros da “Entidade” incluem caixa e equivalentes de 

caixa, aplicações financeiras, contas a receber, receitas a receber - arrecadação, 

departamento nacional - conta movimento e convênios e acordos.  

 
 
Mensuração subsequente  
 
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados 

como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado e como 

empréstimos e contas a receber. 

 
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado  
 
A “Entidade” possui ativos financeiros a valor justo por meio do resultado. 
 
Empréstimos e recebíveis  
 
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com 

pagamentos fixos e determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a 

mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo 

amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos 

perda por redução ao valor recuperável. 

 
 



 
 

b) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros 
 
A “Entidade” avalia nas datas do balanço se há alguma evidência objetiva que 

determine se o ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, não é 

recuperável. Uma perda só existe se, e somente se, houver evidência objetiva 

de ausência de recuperabilidade como resultado de um ou mais eventos que 

tenham acontecido depois do reconhecimento inicial do ativo (“um evento de 

perda” ocorrido) e tenha impacto no fluxo de caixa futuro estimado do ativo 

financeiro, ou grupo de ativos financeiros, que possa ser razoavelmente 

estimado. 

 
c) Passivos financeiros 

 
Reconhecimento inicial e mensuração  
 
Passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como 

empréstimos e financiamentos e contas a pagar. Passivos financeiros são 

inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e 

financiamentos e contas a pagar, são acrescidos do custo da transação 

diretamente relacionado. Os passivos financeiros da “Entidade” incluem contas 

a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos, departamento nacional 

- conta movimento, sistema indústria - conta movimento e convênios e acordos. 

 
 
Mensuração subsequente  
 

Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros 

são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o 

método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na 

demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como 

durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. 

 

d) Instrumentos financeiros - apresentação líquida 
 

Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial 

se, e somente se, houver um direito legal corrente e executável de compensar 

os montantes reconhecidos e se houver a intenção de compensação, ou de 

realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

 
 
 
 
 



 
 

e) Receitas e despesas financeiras 
 

Representam juros e variações monetárias e cambiais ativas/passivas 

decorrentes de empréstimos e financiamentos, aplicações financeiras e contas 

a pagar a fornecedores, os quais são reconhecidos no resultado pelo regime de 

competência. 

 

2.15 Convênios e acordos 
 

Referem-se a direitos e obrigações relativos a convênios e acordos firmados com 

entidades de direito público ou privado, para prestação de serviços educacionais e 

assistenciais, cujos recursos serão utilizados na execução dos projetos. Os gastos 

referentes a convênios e acordos são reconhecidos pelo regime de competência na 

medida em que os serviços são prestados. Os passivos relativos a convênios e 

acordos são reconhecidos à medida que recursos são recebidos pela “Entidade” 

sem que os respectivos serviços aos quais se destinam tenham sido realizados. Após 

realizados os serviços, os passivos são transferidos para o resultado, a título de 

receitas de convênios.  

 

3.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
  31.12.2019  31.12.2018 
     

Caixa  24  17 
Bancos conta movimento  15.649  7.665 
Bancos conta movimento - convênios e acordos  21.562  21.259 
Aplicações financeiras  35.824  48.112 
Aplicações financeiras - convênios e acordos  62.922  45.259 
     

Total  135.981  122.312 

 

As aplicações financeiras são de liquidez imediata e representadas por Certificados 

de Depósitos Bancários (CDBs). No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, as 

aplicações financeiras foram remuneradas a uma taxa média de 96,97% (31/12/2018 

98,08%) do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 

 

Os rendimentos das aplicações dos recursos oriundos de convênios são creditados nas 

contas do passivo dos respectivos convênios. 

  
4. CONTAS A RECEBER 

  31.12.2019  31.12.2018 
     

Clientes  34.041  28.439 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (12.690)  (13.906) 

Total  21.351  14.533 



 
 

Os valores a receber só consideram encargos financeiros, atualização monetária ou 
multa sobre as parcelas vencidas quando considerados recuperáveis. 
 

5. RECEITAS A RECEBER - ARRECADAÇÃO 
  31.12.2019  31.12.2018 

Arrecadação direta  5.390  4.197 

Arrecadação indireta  5.982  5.130 

Apropriação s/13º salário - arrecadação direta  -  - 

Apropriação s/13º salário - arrecadação indireta  3.159  3.088 

Subtotal  14.531  12.415 
     

Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (49)  (49) 

Total  14.482  12.366 

 

Os valores a receber só consideram encargos financeiros, atualização monetária ou 
multa sobre as parcelas vencidas quando considerados recuperáveis. 
 

6. DEPARTAMENTO NACIONAL - CONTA MOVIMENTO 
  31.12.2019  31.12.2018 

Ativo     
     

Departamento Nacional - outros reembolsos  9.574  13.854 
Departamentos Regionais  230  232 

Total  9.803  14.086 
     

Passivo     
     

Departamento Nacional – arrecadação  2.734  2.528 
Departamentos Regionais  40  27 
Departamento Nacional - outros reembolsos  -  2.438 

Total  2.774  4.993 

Estas rubricas referem-se a registros das operações de contas correntes entre os 

Departamentos Regionais e o Departamento Nacional da mesma “Entidade”. 

 
7. FORNECEDORES 

 
  31.12.2019  31.12.2018 
     

Fornecedores de materiais e serviços  8.892  12.299 

Fornecedores de ativo fixo processos em andamento (a)  12.019  1.330 
     

Total  20.911  13.629 

 
(a) Refere-se às imobilizações em andamento cujos contratos já estavam formalizados 

junto aos fornecedores. 

 



 
 

 

8. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 
  31.12.2019  31.12.2018 

     
BNDES – Expansão do CIMATEC (a)             -  2.042 
BNDES – Programa SENAI – Apoio à Competitividade da 
Indústria Brasileira (b) 

 91.390  95.630 

Total  91.390  97.672 

Circulante  8.736  9.325 
Não circulante  82.654  88.347 

Total  91.390  97.672 

 
(a) Financiamento do Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia (CIMATEC) 

 

Refere-se à Escritura de contrato de financiamento celebrada pela “Entidade” com 

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES em 26 de 

março de 2010, no valor de R$ 18.059, suplementada em R$ 14.000 por nova 

Escritura emitida em 25 de junho de 2013, destinados ao financiamento da 

expansão do Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia - CIMATEC, através de 

obras civis para a finalização da unidade CIMATEC II e da edificação das duas novas 

unidades CIMATEC III e CIMATEC IV, para o atendimento de demandas do setor 

industrial por serviços de capacitação e apoio tecnológico para inovação. 

 
Sobre o saldo devedor incide juros de 4,5% ao ano, exigíveis trimestralmente 

durante o período de carência, fixado em 24 (vinte e quatro) meses, e 

mensalmente, durante o período de amortização do principal, a partir de 15 de 

maio de 2012. Sobre o saldo devedor suplementar, incide juros de 3,5% ao ano 

exigíveis trimestralmente durante o período de carência, fixado em 24 (vinte e 

quatro) meses, e mensalmente durante o período de amortização do principal, a 

partir de 15 de agosto de 2015. 

 
O financiamento tem vencimento previsto para julho de 2019. 
 
Covenants 

 

Abaixo relacionamos os principais fatos que podem causar vencimento antecipado 

da dívida relacionada ao Financiamento do Centro Integrado de Manufatura e 

Tecnologia - CIMATEC, firmado entre o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial - SENAI (Departamento Regional Bahia) e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES): 

 



 
 

 Redução do quadro de pessoal da “Entidade” durante a vigência do contrato 

sem atendimento ao disposto do inciso IV da Cláusula 9ª do contrato de 

financiamento, descrito abaixo: 

 
“...na hipótese de ocorrer redução do quadro de pessoal, oferecer 
programa de recolocação dos trabalhadores em outras empresas, 
após ter submetido ao BNDES, para apreciação, documento que 
especifique e ateste a conclusão das negociações realizadas com 
a(s) competente(s) representação(ões) dos trabalhadores 
envolvidos no processo de demissão.” 

 

 Existência de sentença condenatória transitada em julgado em razão da 

prática de atos, pela “Entidade” ou por seus dirigentes, que importem em 

discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, 

assédio moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente. 

 

 Aplicação dos recursos recebidos em finalidade diversa da prevista no 

contrato de financiamento. 

 

 Seja identificado(a) como Deputado(a) Federal ou Senador(a), pessoal que 

exerça função remunerada na “Entidade”, ou estejam entre seus diretores, 

pessoas incursas nas vedações previstas pela Constituição Federal, artigo 54, 

incisos I e II. 

 

Garantias 

 

 Hipoteca do terreno em que foram erguidas as construções do CIMATEC, 

avaliado no instrumento de contrato em R$ 42.988. 

 

 Hipoteca das edificações, instalações, máquinas e quaisquer outras acessões 

que, na vigência do contrato, se incorporarem aos imóveis do CIMATEC I e II, 

avaliados no instrumento de contrato no montante de R$ 20.084. 

 

No trimestre findo em 30 de setembro de 2019, a Administração da “Entidade” 

entende que cumpriu todas as cláusulas e/ou condições dos referidos contratos, 

tendo quitado todas as parcelas do empréstimo perante a instituição financeira, 

do contrato vencido em 30 de julho de 2019. 

 

 

 



 
 

(b) Financiamento do Programa SENAI de Apoio à Competitividade da Indústria 

Brasileira 
 

Refere-se ao financiamento do Programa SENAI de Apoio à Competitividade da 

Indústria Brasileira, também com o BNDES, no montante de R$ 129.846, 

intermediado pelo Departamento Nacional do SENAI. 

 

Sobre o saldo devedor incide juros de 1,4% ao ano acima da TJLP, exigíveis 

trimestralmente durante o período de carência fixado em 36 (trinta e seis) meses, 

e mensalmente, durante o período de amortização do principal. 

 

A responsabilidade integral pelo pagamento do empréstimo, juros e amortização, 

é do SENAI – Departamento Regional da Bahia, cabendo ao Departamento 

Nacional subsidiar, quando da liquidação de cada parcela, o montante equivalente 

a 51%, conforme Resoluções nº 515/2011 e nº 38/2016 do Conselho Nacional do 

SENAI. 
 

No exercício corrente, até 30 de setembro de 2019, houve liberação de parcelas, 

permanecendo o montante de R$ 108.379, em (31/12/2018 - R$ 104.287) e o 

financiamento tem vencimento previsto para abril de 2029. 

 

Covenants 
 

Abaixo relacionamos os principais fatos que podem causar vencimento antecipado 

da dívida relacionada ao financiamento do programa SENAI de Apoio à 

Competitividade da Indústria Brasileira, firmado entre o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI (Departamento Nacional) e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES): 

 

 Redução do quadro de pessoal do Departamento Nacional do SENAI durante 

a vigência do contrato sem atendimento ao disposto do inciso IV da Cláusula 

10 do contrato de financiamento, descrito abaixo: 

 
“...na hipótese de ocorrer redução do quadro de pessoal, oferecer 
programa de treinamento voltado para as oportunidades de 
trabalho na região e/ou programa de recolocação dos 
trabalhadores em outras empresas, após ter submetido ao BNDES, 
para apreciação, documento que especifique e ateste a conclusão 
das negociações realizadas com a(s) competente(s) 
representação(ões) dos trabalhadores envolvidos no processo de 
demissão.” 

 



 
 

 Existência de sentença condenatória transitada em julgado em razão da 

prática de atos, pelo Departamento Nacional do SENAI ou por dirigentes, que 

importem em discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil, trabalho 

escravo, assédio moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente. 

 

 A constituição, sem a prévia autorização do BNDES, de gravame sobre o(s) 

direito(s) a serem dado(s) em garantia ao BNDES pelo Departamento Nacional 

do SENAI. 

 

No trimestre findo em 30 de setembro de 2019, a Administração da “Entidade” 

entende que cumpriu todas as cláusulas e/ou condições dos referidos contratos. 

 

Garantias 

 

 A totalidade dos direitos creditórios sobre as receitas do Departamento 

Nacional do SENAI oriundas da contribuição adicional de que trata o artigo 6º, 

Decreto-lei nº 4.048/42, prevista no artigo 53 do Regimento Interno do SENAI 

(Decreto nº 494/62 e alterações posteriores); 

 

 Os direitos creditórios sobre as receitas do Departamento Nacional do SENAI 

oriundas do percentual da parcela da Contribuição Geral (artigo 4º, do 

Decreto-lei nº 4.048/42, conforme alterado) estabelecido no artigo 51 do 

citado Regimento Interno do SENAI, na sua alínea “a”; e 

 

 Os direitos creditórios detidos pelo Departamento Nacional do SENAI contra 
a instituição financeira (“Banco depositário”) indicada pelo Departamento 
Nacional do SENAI e aprovada pelo BNDES, relativos aos depósitos a serem 
realizados e aos recursos existentes nas contas correntes de titularidade dos 
Beneficiários, quais, sejam, “Conta vinculada” e “Conta reserva”, destinadas a 
operacionalizar a cessão fiduciária dos direitos mencionados dos incisos I e II 
acima. 

 
9. SALÁRIOS, PROVISÕES E ENCARGOS A PAGAR   

31.12.2019 
 

31.12.2018 

Provisões para férias e encargos  11.232  12.405 
Provisões para 13º salário e encargos  -  - 
Salários a pagar  416  150 
INSS sobre salários  2.308  2.839 
INSS retido de terceiros  154  540 
FGTS  896  946 
Outros  488  153 

Total  15.494  17.033 



 
 

 

10. FATURAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUTURO 
 

Correspondem aos pagamentos antecipados de clientes por serviços educacionais a 

serem prestados, os quais serão apropriados para a receita de serviços de acordo com 

a carga horária realizada. Em 31 de dezembro de 2019, a “Entidade” possuía 

obrigações por prestação de serviço futuro no montante de R$ 7.411 (31/12/2018 - 

R$ 2.236). 

 
11. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 

 

A Administração da “Entidade”, consubstanciada na opinião de seus assessores 

jurídicos, classificou os processos judiciais de acordo com o grau de risco de perda e 

entende que as provisões constituídas registradas no balanço são suficientes para 

cobrir prováveis perdas com tais causas, conforme segue: 

 

 Classificação do Risco de Perda dos processos 

 Remota  Possível  Provável  Total 

Trabalhistas (a) -  5.094  4.377  9.471 
Administrativas e cíveis (b) -  4.123  1.506  5.629 
Fiscais (c) -  -  504  504 

Total em 31/12/2019 -  9.217  6.387  15.604 
        

Total em 31/12/2018 5  8.624  7.155  15.784 

 
(a) Referem-se a ações movidas por ex-empregados da “Entidade” e por ex-

empregados de seus prestadores de serviços (responsabilidade solidária) 

envolvendo a cobrança de parcelas indenizatórias e outras. Baseada na opinião de 

seus assessores jurídicos, a Administração mantém registrada a provisão para fazer 

face às perdas consideradas como prováveis no montante estimado de R$ 4.377 

(31/12/2018 - R$ 4.662). 

 

SENALBA – Processo – 0250000-69.1996.5.05.0010. 

 

Trata-se de ação em que o SENALBA pediu o pagamento de diferenças salariais e repercussões, 

em decorrência de supostas promoções não efetivadas, a partir de 1991.  

 

A ação foi julgada procedente, em parte, para condenar o SENAI a pagar promoções por 

merecimento e por antiguidade, a partir de 1993, conforme o PCRC/85 e demais reflexos. A 

decisão foi mantida nas instâncias superiores e transitou em julgado. Iniciada a execução, o 

SENALBA apresentou cálculo no valor de R$ 8.799.445,19 em 24/04/2017. 

 



 
 

Citado para pagamento, o SENAI apresentou exceção de pré-executividade, reconhecendo 

como devido o valor de R$ 1.544.265,90 até 01/04/2017 e, durante o julgamento da exceção 

de pré-executividade, o SENAI realizou 02 (dois) acordos: Carlos Augusto Queiroz de Oliveira 

(R$ 180.000,00) e Elian Pereira Gomes (R$ 350.000,00). 

 

A exceção de pré-executividade foi julgada procedente em parte, fixando o débito em                  

R$ 2.842.890,45, atualizado até 01/04/2018 e determinando o bloqueio imediato do valor. 

Após o bloqueio, o SENAI opôs embargos à execução em 18/05/2018, reconhecendo como 

devido o valor de R$ 1.331.355,85, os quais foram julgados procedentes, em parte, fixando o 

débito em R$ 2.080.728,34 até 01/12/2018. 

 

Em seguida, foi determinada, em 29/11/2018, a liberação do valor que o SENAI reconheceu 

como devido, no importe de R$ 1.331.355,85. Da decisão dos embargos, a entidade, em 

12/12/2018, entrou com novo recurso, contudo não obteve êxito, conforme decisão de 

04/12/2019. Dessa forma, não há mais discussão acerca do valor de R$ 2.080.728,34. 

 

(b) Referem-se substancialmente a ações envolvendo a cobrança de danos morais e 

materiais por conta de acidente de trânsito. Baseada na opinião de seus assessores 

jurídicos, a Administração mantém registrada a provisão para fazer face às perdas 

consideradas como prováveis no montante estimado de R$ 1.505 (31/12/2018 - R$ 

1.843). 

 

(c) Referem-se basicamente a autos de infrações de contribuições previdenciárias e 

compulsórias lavrados contra a “Entidade”, para os quais a Administração, com 

base na opinião dos seus assessores jurídicos, que os classificaram como prováveis 

de perdas, mantém provisão no montante de R$ 493 (31/12/2018 - R$ 650). 

 
12. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 

 

O Plano de Benefícios PREVIND concebido em 1987 para seus empregados, no modelo 

“benefício definido” vigorou até março/2001, quando foi implantado o novo Plano 

PLANPREV na modalidade “contribuição definida”. Os participantes do PREVIND que 

não migraram para o PLANPREV permaneceram contribuindo para o plano e, 

atualmente, todos os participantes existentes no PREVIND estão na condição de 

aposentados e recebendo benefícios definidos, conforme regulamento. 

 

As contribuições ao PLANPREV efetuadas pela “Entidade” até 31 de dezembro de 2019 

foram de R$ 1.582 (31/12/2018 - R$ 1.585), conforme plano de benefícios estabelecido. 

 

A Avaliação Atuarial para os planos PREVIND e PLANPREV, referente à data-base de 31 

de dezembro de 2019, foi realizada pela Mercer Human Resource Consulting Ltda., em 

30 de janeiro de 2020, apresentando Equilíbrio Técnico. 



 
 

O Parecer de Avaliação Atuarial do PLANPREV demonstrou o Fundo Previdencial de 

Resíduo de Resgate, constituído por parcelas do patrocinador não resgatadas pelos 

participantes que se desligaram do plano, em decorrência do término do vínculo 

empregatício com a patrocinadora, e que não haviam atingido as condições de 

elegibilidade para qualquer benefício do plano, optando pelo resgate de suas 

contribuições. 
 

A Administração da “Entidade”, consoante com as possibilidades de utilização do 

Fundo, optou por utilizar o saldo desse Fundo para compensação de contribuições 

futuras devidas pela Entidade (Cota Patronal), desde abril/2017. De acordo com o 

relatório atuarial, o referido fundo previdencial apresentou saldo de R$ 67 em 31 de 

dezembro de 2019. 
 

Até 31 de dezembro de 2019, a entidade compensou o montante de R$ 1.110 do valor 

da patrocinadora. 
 

13. SEGUROS 
 

Os bens estão segurados por valores que a Administração considerou suficientes para 

cobertura dos eventuais riscos. A especificação por modalidade de risco e a importância 

segurada das principais apólices, de acordo com os corretores de seguros contratados 

pela “Entidade”, está demonstrada a seguir: 
 

Edificações 

Modalidade do seguro  Vigência  Importância 
segurada 

Riscos de danos materiais (Incêndios e explosões)  26/09/19 a 26/09/20  297.431 

Equipamentos eletrônicos  26/09/19 a 26/09/20  2.000 

Responsabilidade civil - empregador  26/09/19 a 26/09/20  500 

Responsabilidade civil - operações  26/09/19 a 26/09/20  1.000 

Alagamento  26/09/19 a 26/09/20  200 

Danos elétricos   26/09/19 a 26/09/20  500 

Equipamentos eletrônicos portáteis                                                                                  26/09/19 a 26/09/20  120 

Fidelidade        26/09/19 a 26/09/20  50 

Roubo de bens                                                                                                                       26/09/19 a 26/09/20  100 

Roubo de valores                                                                                                             26/09/19 a 26/09/20  50 

Roubo de valores em mãos de portadores                                                                     26/09/19 a 26/09/20  35 

Responsabilidade civil garagista  26/09/19 a 26/09/20  30 

 

Os seguros são contratados pela “Entidade” conforme as respectivas políticas de 

gerenciamento de riscos e seguros vigentes. 



 
 

As premissas de riscos adotadas, dadas a sua natureza, não fazem parte do escopo de 

uma auditoria de demonstrações contábeis. Consequentemente, não foram 

examinadas pelos nossos auditores independentes. 

 
14. RECEITA DE SERVIÇOS 

  31.12.2019  31.12.2018 

     
Serviços educacionais  91.064  73.050 
Serviços de consultoria e assistência técnica  1.095  3.420 
Serviços tecnológicos  19.812  12.276 
Serviços laboratoriais  3.582  5.045 
Outros  6  11 
     

Total  115.557  93.801 

 
15. GERENCIAMENTO DE RISCO  

 
As políticas de gerenciamento de risco da “Entidade” são estabelecidas de forma a 

identificar e analisar os riscos relevantes enfrentados pela “Entidade”, para definir 

limites e controles de riscos apropriados e para monitorar riscos e aderência aos 

limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados para refletir 

mudanças nas condições de mercado e nas atividades da “Entidade”. A “Entidade”, 

através de suas normas e procedimentos de treinamento e gerenciamento, objetiva 

desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos os 

empregados entendem os seus papéis e obrigações. 

 

A Administração da “Entidade” coordena o acesso aos mercados financeiros, além de 

monitorar e administrar os riscos financeiros relacionados às suas operações por meio 

de relatórios internos que analisam a exposição de acordo com grau e magnitude dos 

riscos. 

 

Os principais riscos a que a “Entidade” está exposta na condução das suas atividades 

são: 

 

Risco de crédito 

 

Este risco surge da possibilidade da “Entidade” vir a incorrer em perdas resultantes da 

dificuldade de recebimento de valores faturados a seus clientes. Para reduzir esse tipo 

de risco e para auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência a “Entidade” 

monitora periodicamente as contas a receber de clientes. 

 



 
 

Risco de perda da arrecadação compulsória 

 

Este risco surge da possibilidade de a “Entidade” vir a incorrer em redução da 

arrecadação compulsória. 

 

16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS  

 

Os valores contábeis dos instrumentos financeiros referentes aos ativos e passivos da 

“Entidade” em 31 de dezembro de 2019 equivalem, aproximadamente, aos seus 

valores de mercado naquela data e estão devidamente apresentados. Os efeitos de 

ganhos e perdas sobre ativos e passivos financeiros são reconhecidos no resultado à 

medida que são auferidos e incorridos. 

 

A “Entidade” não opera nem negocia instrumentos financeiros derivativos. 

 

*     *     *     *     *     * 

 



 
 

 
 

 
PROPOSIÇÃO SENAI – Nº 1922/20 

 
 

 

O Diretor Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional 
da Bahia, SENAI/DR/BA, no uso de suas atribuições normativas, conforme dispõe o art. 25, 
inciso XXI e o art. 26, inciso I do Regimento Interno, e  
 
 
 
CONSIDERANDO:  
 

 o disposto no artigo 41, alínea “c” do Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial – SENAI, e 

 

 o disposto no artigo 5º, inciso III do Regimento Interno; 

 
 
PROPÕE: 

 
ao Conselho Regional a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2019, apreciada 

pela Comissão de Contas e consubstanciada nas demonstrações contábeis examinadas pela 

Audilink & CIA. Auditores, sobre as quais emitiu relatório sem ressalvas. 

 
 
 
 

Salvador, 20 de março de 2020. 
 
 
 
 

Rodrigo Vasconcelos Alves 
Diretor Regional do SENAI/DR/BA 
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O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento 

Regional da Bahia, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais, 

 

CONSIDERANDO:  

 

• a deliberação na reunião realizada em 20 de março de 2020, pela aprovação da 

Proposição nº 1919/19, 

 

 

               RESOLVE: 

 

I -  Aprovar  a Prestação de Contas do exercício de 2019, apreciada pela Comissão de Contas 

e consubstanciada nas demonstrações contábeis examinadas pela Audilink & CIA. Auditores, 

sobre as quais emitiu relatório sem ressalvas. 

 

Salvador, 21 de março de 2020. 

 

 
 

Antonio Ricardo Alvarez Alban 
 

Presidente do Conselho Regional  
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CONSELHO REGIONAL DR/BAHIA 
 
 
 
PARECER DA COMISSÃO DE CONTAS nº 01/2020 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 24 DE MARÇO DE 2020 

 

 

 

A Comissão de Contas do Conselho Regional do SENAI da Bahia, por seus 

membros infra-firmados, tendo examinado os resultados obtidos, 

consubstanciados nas informações econômico-financeiras, considerou Regular a 

Execução Orçamentária e a Movimentação Financeira e Patrimonial, ocorridas 

no período de janeiro a dezembro/2019, bem como a Prestação de Contas 

(Relatório de Gestão) do exercício de 2019, conclui por indicar ao Conselho a 

aprovação das contas, consubstanciadas nas Demonstrações Contábeis 

examinadas pela AudiLink & Cia. Auditores, que emitiu o parecer sem ressalvas. 

 

Salvador, 24 de março de 2020. 
 
 
 
JOSÉ AILTON DE LIRA 
Membro 
(aprovado eletronicamente por e-mail em: 24/03/2020, às .16:42 horas)   

 
 
JOÃO AUGUSTO TARARAN 
Membro 
(aprovado eletronicamente por e-mail em: 24/03/2020, às 10:43 horas)   

 

 
FERNANDO JORGE DE AZEVEDO CARNEIRO 
Membro 
(aprovado eletronicamente por e-mail em: 24/03/2020, às .16:48 horas)   

 


